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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, ka
çakçılık olaylarına ve bunların önlemesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair demecine 
Gümrük ve Telıel Bakanı İbrahim Teldn ce
vap verdi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'da, 
üniversitelere giremiyen öğrencilerin durumu 
konusunda gündem dışı demeçte bulundu. 

Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'in, 
Ramazan münasebetiyle iftar vakti birleşime 
bir saat ara verilmesine dair önergesi, yapılan 
görüşmelerden sonra reddolundu. 

Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Noterlik 
kanunu tasarısını incelemek üzere, tasarının 
havale edilmiş olduğu Adalet, Çalışma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyon teşkiline dair öner
gesi kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Mustafa OJs: ve 4 arka
daşının, tütünden elde edilen gelirin tütün eki
cileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra !karşı ödedikleri 
vergi miktarı konularında bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve önerge 
reddolundu. 

13 . 12 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik Toplantısından 
sonra toplanılmak üzere birleşime saat 19,10 da 
son. ver'ldi. 

Ba,şkan 
'Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 
Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve Bor -
Zengca yolu kenarındaki arazilerin sulanma
sına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/668) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Diyanet îşleri Başkanına ve-Diyanet işleri 
teşkilatındaki atanmalara dair sözlü soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/669) 

GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyer 

si A. Nusret Tuna'nm, Bozkurt adı ile; bir ilçe 
kurulması hakkında kanun teklifi. (2/592) (iç
işleri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Personelinin ödenekelri hakkında kanun tek
lifi. (2/593) (Sağ]<£ ve Sosyal Yardım, Çalış
ma ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
3. — Cumhuriyet Seinatosu Tabiî Üyesi 

Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mard'n Milletvekili Rifat Baysal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 

öğrencilerinden okuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifine dair Cumhuriyet İSenatosu Bakanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/2, 2/66 Cumhuriyet Senatosu 2/209) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 22 ve 3 ncü 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 942) 

4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair. kanun tasa
rısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliklere dair Millet Meclisi Millî 
Savunma Komisyonu raporu. (M'lkt Menlisi 
1/110; Cumhuriyet Senatosu 1/742) (Günde-

— 457 — 
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m,3) (Millet Meclisi S. Sayısı : 94 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 918) 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısına dair 'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve Cumhurriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Sa
vunma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/77; Cumhuriyet Senatosu 1/745) (Günde
me) (Millet Meclisi S. Sayısı : 1.58 e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 920) 

3 .— BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in 
önceki birleşimde üniversitelere giremiyen öğren
ciler konusunda gündem dı§t demeçte bulunan 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'a cevap 
veren ve bu konudaki durumu belirten demeci. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı il
hami Ertem 11 Aralık günkü Birleşimde Sa
karya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, üniver
siteye giremiyen öğrencilerle ilgili konuşması
na cevap vermek üzere gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın İlhami Ertem. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER

TEM (Edirne)— Millet Meclisinin muhterem 
üyeleri, 11 Aralık Pazartesi günkü Birleşimde 
Sayın Hayrettin Uysal bir görüşme yaparak, 
üniversiteye girmekte olan gençler hakkında 
durumu kendi açısından açıklamıştır. Bu ko
nuşmasında, bu yıl 9 000, bir rivayete göre de 
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6. — Gece öğretimi yapan İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline 
•Sk ücrot, verilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Hân komisyonları raporları 
(1/370) (Gündeme) (S. Sayası : 449) 

7. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonlara ra
porları. (1/391) (Gündeme) (S. Sayısı : 
(450) 

3NEL KURULA SUNUŞLARI 
10 ilâ 13 bin gencin yüksek öğretime gireme
diğini ifade etmiş ve delil olarak da 541 imza
lı bir, 680 imzalı diğer bir dilekçenin kendisin
de bulunduğunu ve Millî Eğitim Bakanlığına 
bu dilekçelerin intikal ettiğini bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, durum şundan iba
rettir : 

Bu yıl resmî ve özel liselerden mezun olan 
öğrencilerin sayısı şudur : 

Bu sene 16 850 genç resmî liselerden doğ
rudan doğruya mezun olmuş, 5 786 öğrenci de 
geçen yıllarda sınıfta kalıp da bu sene mezun 
olmuştur. Böylelikle bu sene liselerden mezun 
olan öğrenci sayısı 22 636 dır. özel liselerden 
de 2 500 öğrenci mezun olmuştur. Toplam ola
rak bu yıl liselerimizden 25 136 öğrenci mezun 
olmuştur. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.43 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo- I ruz. 

— 458 — 
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Buna karşılık üniversiteye merkezî sistem
le girmek için müracaat eden öğrenci sayısı 
46 200 dür. 

Mezun olan öğrenci ile üniversiteye müra
caat eden öğrenci arasındaki bu farklılık şu 
sebeplerden doğmaktadır : 

Birincisi, evvelki yıllarda üniversiteye gir
miş fakat fakülteyi beğenmemiş gençlerin ken
di arzularına uygun bir seçim yapabilmek, yeni 
bir fakülte tercih edebilmek için imtihana girmiş 
olmalarından; 

İkincisi, liselerin son sınıfında, hattâ beşinci 
sınıfta bulunan öğrenciler de kendilerini giriş 
imtihanına hazırlamak, test usulü hakkında 
kendi tecrübelerini artırmak için imtihana gir
miş bulunmalarındandır. Bu iki sebepten ye
kûn kabarmakta, bu tarzda yüksek bir raka
ma baliğ olmaktadır. 

Bu sene üniversitelerimizde - teferruatına 
girmeden toptan arz ediyorum - 12 535 gencin 
yeniden kaydı yapılmıştır. Üniversitelerimizin 
kontenjanı 12 608 dir. Aradaki fark, gençlerin 
merkezî sistem olarak tercih ettikleri yerde gi
rebilme imkânını bulamamalarından, tercih
leri başka yerde olduğu için, üniversitelerin de 
yeni açılmış olan yerlere bunları alamamala
rından doğmaktadır. 

Buna karşılık resmî okullarımızdan muhte
lif, Maçka Teknik Okulu, diğer teknik okul
lar dâhil, resmî yüksek okullara 4 667 öğren
cinin kaydı yapılmıştır. Lise mezunlarından da 
özel yüksek okullara 5 525 öğrenci kaydedil
miştir. Böylece yüksek okullara 10 192 genç 
kaydedilmiştir. Neticeyi toplarsak, üniversite
lerimize ve yüksek okullara kaydedilen öğren
ci sayısı 22 889 dur. Halbuki'bizim mezun sa
yımız 25 000 idi. Arada ufak bir fark kal
maktadır ki, böylelikle bu yıl liselerimizden 
mezun olan gençlerin yüzde 91,2 sine yüksek 
öğretim imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Ge
ri kalan yüzde 9 un ise üniversiteye gitmediği 
bugüne kadar olan umumi tetkikler neticesin
de anlaşılmış bulunmaktadır. 

Geçen yıllar liseyi bitiren gençlerin ancak 
yüzde 76,1 ine yüksek öğrenim imkânı sağla
nabildiği halde, bu yıl tekrar ediyorum, me
zun olan gençlerin yüzde 91,2 sine yüksek öğ
renim imkânı sağlanmış bulunmaktadır. Buna 
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rağmen elbette ki, memnuniyetsizlikler var
dır. Bunlar tabiîdir. Baba olarak, anne olarak 
veli olarak herkes çocuğunu kendi dilediği bir 
yüksek okulda, çocuğun arzusuna uygun olan 
bir okulda okutmak istemektedir. Tabiî buna 
imkân olmayınca bir gayrimemnunluk doğ
maktadır. 

Mevzuubahsolan dilekçelerin tarihi yani bu 
541 imzayı muhtevi dilekçenin tarihi 16 Ka
sımdır. O tarihten bu tarihe kadar üniversite
ye yüksek okullara yeniden kayıtlar yapılmış
tır. İkincisi, bu dilekçede mevzuubahsolan ço
cukların gerçek üniversiteye giremiyen çocuk
lar olduğunu da söylemek mümkün değildir. 
Çünkü bunların ne tarzda hazırlandığım biz 
gayet iyi bilmekteyiz. Siyasi gayrisiyasi muh
telif ve ileri derecedeki tahriklere rağmen bu 
sene üniversiteye giremiyen çocukların büyük 
bir topluluk halinde ortaya çıkamamalan, alı
nan tedbirlerin isabetli ve büyük ölçüde liseyi 
bitirmiş gençlerin yüksek öğrenim imkânına 
kavuşmuş olduklarının açık delilidir. 

Biz Hükümet olarak yüksek öğrenime di
ğer öğrenim kademelerinde olduğu gibi büyük 
ehemmiyet vermekteyiz ve gençlerimizin ka
biliyetlerinden âzami derecede istifade edebil
mek için kendilerine yüksek öğrenimin sağlan
ması zaruretine inanmaktayız. Bu sebepledir 
ki, 1965 yılında muhtar üniversitelere 
76 781 000 lira yatırım yapıldığı halde 1967 
yılında 126 246 000 liralık bir yatırım yapıl
mıştır. Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde olan 
üniversitelere 1965 yılında 36 747 000 liralık 
yatırım yapıldığı halde 1967 yılında 56 312 000 
liralık yatırım yapılmıştır. Yüksek okullara 
1965 yılında 33 363 000 liralık yatırım yapıl
dığı halde 1967 yılında 45 875 000 liralık ya
tırım yapılmıştır. Toplam olarak yüksek okul
lar için 1965 yılında 146 891 000 liralık yatı
rıma karşı 1967 yılında 228 433 000 liralık bir 
yatırım yapılmıştır. Bu göstermektedir M, Hü
kümetimiz yüksek öğretime gerekli ehemmiye
ti vermekte ve gerekli yatırımı yapmaktadır. 

Cari masraf için de, 1967 yılında toplam 
olarak 444 889 800 liralık bir harcama yapıl
mıştır. Bütün bu rakamlar göstermektedir ki, 
Hükümetimiz ekonomik imkânlarımızın, malî 
kaynaklarımızın elverdiği ölçüde yüksek öğre
time ehemmiyet vermekte ve gerekli yatırımla
rı yapmaktadır. 
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Toplamı şöylece ifade etmeye kalkarsak; 
bu sene yüksek öğretim gençliği olarak 31 904 
yeniden kayıt yapılmıştır. Böylelikle Türkiye 
yüksek öğretimde hızlı adımlarla ilerlemekte
dir ve ben beyanlarımda «Bu yıl büyük ölçü
de lise mezunu olup da yüksek öğrenim imkâ
nından mahrum gençler kalmıyacaktır.» demi
şimdir ve bu da biraz evvel arz ettiğim rakam
larla gerçekleşmiştir. Bugün yüksek öğrelim arzu 
eden ve bu yıl rakamlarını belirttiğim üzere li
seden mezun olan gençlerin büyük ekseriyeti, 
yüzde 91,5 u yüksek öğretim imkânına kavuş
turularak yüksek okullara ve üniversitelere 
yerleştirilmiş durumdadır. Ama Türkiye öyle
sine bir gelişme halindedir ki, - bununla ifti
har etmekteyiz - ilkokuldan üniversiteye ka
dar büyük ölçüde bir kapasite artımı vardır. 
Ve Hükümetimiz de bu ihtiyaca cevap verme
nin lüzumu içinde zaruretine inanmaktadır. 
Ekonomik gelişmemizin elverdiği, malî kaynak
larımızın mümkün kıldığı nisbette âzami yatı
rımı yapmakla Türkiye'de Millî Eğitimi geliş
tirmekteyiz. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
orta öğretim sınav ve sınıf geçme yönetmeliği 
hakkındaki demeci ve Millî Eğitim Bakanı îlha-
mi Ertem'in cevabı. 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Sun
gur, orta öğretimde imtihan ve sınıf geçme yö
netmeliği üzerinde gündem dışı söz istemişler
dir. Lütfen 5 dakika içinde konuşmanızı tamam
lamanız ricasiyle, buyurunuz efendim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri arkadaşlarım, 
bendeniz huzurunuzu bu sene Millî Eğitim Ba
kanlığınca tatbik edilmek üzere çıkarılan orta 
dereceli okullardaki sınıf geçme ve imtihan 
Yönetmeliği üzerine işgal etmiş bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu yönetmelik her ana 
ve babanın Haziran ayında başına birtakım 
gaileler açacak, bizleri parlömanterler olarak 
buraya seçip yollıyan müvekkillerimizin, yazın 
tatile gittiğimizde bizlere pek çok müracaat
larına sebebolacaktır. Şöyle ki: Evvel çıkarı
lan bu yönetmeliği anlamaya talebelerin im
kânı yoktur; çok muğlâktır. Veli olarak siz
ler de tetkik ettiğinizde anlamakta büyü müş-

kilât çekeceksiniz ve şu mahzurları sarih, vâsin 
olarak göreceksiniz. 

Bir tanesi, bu yönetmeliğe göre orta dere
celi okullar 1 Eylülde açılması içabettiği hal
de, bizim okullarımız 26 Eylülde açılmışlar
dır. 26 Eylülde açılan okullar tatillerini Ma
yıs sonunda yapacaklardı. Halbuki son sınıf
lar bu yönetmelik bu sene tatbik edileceği id
dia edildiğine göre, son sınıflar 10 Mayıs'ta ta
tile girecekler. Bir ay, 26 gün geç açıldılar. Er
ken de tatil oldukları zaman 46 günlük bir sü
re tedrisattan bu öğrenciler mahrum kalacak
lardır. 

Ara sınıflara göz atacak olursak, onlar 20 
Mayıs'ta, tatile gireceklerine göre, 36 gün de 
o ara sınıftaki çocuklar öğretim süresinden 
mahrum kalacaklardır. Müfredat programı 
noksan tatbik edilecektir. Öğrenmek isterim, 
acaba bütün, müfredatdan bu çocuklar sorum
lu tutulacaklar mıdır? 

ikinci husus; yönetmelik, herkesin kabul 
edeceği, şekilde» bir tedrisat yılı başladığı za-
™.a,n belli olmak gerekirdi. Bu yönetmelik ted
risat yılı. bağladıktan iki. ay sonra okullara yol
lanmıştır. Büyük bir gizlilik içerisinde - bilmi
yorum nedendir sebebi - muhafaza edilmiş, an
cak iki ay sonra okullara yollanmıştır. Şimdi, 
çocukların başka bir yönetmelikle başladık
ları okulda iki ay sonra çıkarılan yeni bir yö
netmelikle imtihanlara girme durumunda ol
dukları meydana çıkıyor. 

Üçüncü bir husus; bu yönetmelik iki gün 
evvel Devlet radyosunda ilân edildi. Benim 
zaten gündem dışı olarak sizi işgal etmemin se-
bebide bu idi. Okullar 1 Ocak'tan itibaren ta
tile sokulmaktadır. Cuumhuriyetimizin kurulu
şundan bugüne sömestr tatili olarak muhtelif 
zamanlar denenmiştir. Bir ailenin yalıuz orta öğ
retimde değil, üniversitelerde, ilkokullarda da 
çocuklar; olabilir. Eski maarifçiler bunun üze
rinde incelemeler yapmışlar. Üç kanaat döne
minde not verdikleri zamanları ve sairleri 
en nihayet bulmuşlar ki, kalabalık öğrencisi 
olan ailelerin durumunu nazarı itibara alarak 
en uygun sömestr tatili zamanı olarak şubat 
ayını seçmişlerdir. Şimdi yine bunu Ocak ayı
na alıyorlar ki çok çocuklu aileler için büyük 
bir mahzur teşkil etmektedir. 
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Aziz arkadaşlarım, yeni yönetmelikte, nor
malde, üç yazılı ve bir sözlü not verildikten 
sonra çocuğun sınıf geçme notları verilmesi 
bahsedildiği halde, Millî Eğitim Bakanlığı bir 
genelge ile, yetişmediği için, geç yollandığı için, 
bu yönetmelik hükmünü iki yazılı ve bir söz
lü ile bu yılı, 1967 - 1968 yılını idare etme
lerini tebliğ etmiştir. Bu da çocukların 1/3 nis-
betinde sınıf geçme şanslarını azaltmakta ev
lâtlarımıza yazık olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu, sonradan bir 
dördüncü madde ilâvesiyle Bakanlık telâfi et
meye çalışmıştır. Gene okulların açıldığındaki 
yönetmeliğe göre, bir çocuğun 30 gün devam
sızlık hakkı olduğu halde, bu yeni yönetmelik
le bu devamsızlık süre hakin 20 güne indiril
mekte ve yine çocuklar 1/3 nisbetinde bu 
haklarından da mahrum edilmektedirler. 

Dördüncü bir husus, birinci devre imtihan
larına lise ve ortaokul son sınıftaki çocuklar oto-
matikman girdikleri halde, bu yeni yönetme
likte, bir dersten arkadaşlarım, 50 nin altında 
not alan, 49 alan bir çocuk birinci dönem im
tihanlarına girme hakkını kayebtmektedir. Or
talaması 60 ı tutarsa bâzı şartlarla ancak o za
man girebilmektedir, o da şarta muallâktır. 
Eskiden öğrenciler için bir Haziran hakkı, bir 
de Eylül hakkı vardı. Haziranda yetiştiremi-
yen çocuklar, hepimizin çocukları birinci sınıf, 
parlak talebe olmayabilir, arkadaşlarım, vasat 
talebeleri ve vasatın altındaki talebeleri düşün
mek mecburiyetindeyiz. Eskiden Haziran ve Ey
lül hakları var olduğ*u halde bu kere bu müd
deti şöyle değiştirmişlerdir, Haziran ve Ey
lül' haklarını kaldırarak, kısa ara ile, Mayıs 
ve Haziranda imtihana almakta, Eylül hakkını 
toptan kaldırmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, müddetiniz dol
muştur, lütfen bağlayınız efendim. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bundan hepimizin, milletvekilleri olarak 
mutlaka başımız ağrıyacaktır. 

Öğretmenler kurulu toplantısı kaldırılmış
tır. Orada, bâzı öğrencilere öğretmenleri yar
dım edebilmek, sahibolabilmek imkânını bul
makta idiler, bu hak da kalkmıştır. Bu sistem 
tatbik edilemez Türldye'de. Bu, belki kopye 
ettiklerini zannettiğim İsveç sistemidir. Orada 

sınıflar Türkiye'deki gibi değil, bizde sınıflar 
70 - 80 kişilik, tedrisat ikili üçlüdür. Binaena
leyh ben Sayın Bakandan bu yönetmeliği tek
rardan bir kere daha tetkik ettirmelerine ve 
bir şekil vermelerine emir vermelerini rica ede
ceğim. 

Belge alan bir öğrenci için mezun olmak im
kânı kalmıyor, arkadaşlarım. Halbuki, şimdi 
belgeliler dışarıdan imtihana girebilmek imkâ
nını bulabilmekteler, ve saire değiller. Meselâ 
orta mektep 7 nci sınıfta belge alan bir çocuk 
kendisinin dönemindekiler liseyi bitirdikten an
cak bir sene sonra lise bitirme imtihanına gire
bilmek hakkını kazanabilmekte, bu ise büyük 
bir süre olduğundan çocuk için tamamen bel
geli, kalmak onu mahvetmektedir. 

Son bit* husus, gecen hükümetler devrinde 
borçlu geçme imkânları sağlanmıştı. Bu da bu 
yönetmelikte kaldırlmaktadır. Tek dersten ka
lanlara tekrar imtihan hakkı verilmekte idi, 
bu da kaldırılmaktadır arkadaşlarım. Okul mü
dürlerinin hiç bir murakabe hakkı kalmamış
tır, öğretmenler kurulu da kaldırılmaktadır. 
Not cetvellerinde eskiden öğretmenler, çocuğun 
aldığı notları tek tek yazmakta idiler, şimdiki 
yönetmeliğe göre sadece kanaat notunu yaz
maktadırlar. 

Şimdi arkadaşlarım, bu dunun muvecehcsin-
de Türkiye'de orta öğretimi yapmak çok zor 
bir mesele haline gelmiştir. Gerçi bir rahatlık 
var, özel okularda rahatlıkla orta öğrenimi 
yapmak imkânı hâsıl olacak, ama Devlet okul
larında çocuklarını okutmak mecburiyetinde 
kalan dar gelirli insanlarımız, dar gelirli vatan
daşlarınız çok sıkıntı çekeceklerdir. Bu bakım
dan, ben mensubolduğum parti itibariyle, kar
ma ekonomiye inanmış bir partinin elemanı ola
rak özel olmllara sureti katiyede karşı olan bir 
insan değilim. Ancak, bu yönetmelik, özel okul
larda okuyan çocukları, yani Devlet okulların
da muvaffak olamıyan çocukları koruyacak, 
Devlet okullarında okumak mecburiyetinde 
olan çocukları ise perişan edecektir. Ben buna 
karşıyım. 6 ay sonra duyacağınız şikâyetleri 
Büyük Meclise şimdiden arz ediyorum. Sayın 
Bakandan gerekli tedbirleri getirmesini istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İl
hamı Ertem, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ EETEM 
(Edirne) — Pek muhterem arkadaşlarım; muh
terem arkadaşımı dinledim. Tabiî görüşlerine 
iştirak etmeye imkân yok. Sınıf geçme ve imti
han yönetmeliği, Türk Milî Eğitiminde bugüne 
kadar birikmiş tecrübelerin neticesi yapılmış 
büyük bir reformdur. Sureti katiyede hiç bir 
memleketin kopyesi değildir, bizini tecrübeleri
mizin bir neticesidir ve pedagojinin icaplarına 
uygun bir reformdur. 

Biz, Türkiye'de herşeyden evvel gençleri
mizi iyi yetiştirmeye, kendilerini bu memleket 
için faydalı bir elenmn halinde eğitmeye mec
buruz. Bu yönetmelik, evvelâ birinci vasfiyle 
gençleri, kabiliyetleri istikametinde yönetme 
imkânını vermektedir ki, yönetmeliğin en bü
yük hususiyetlerinden birisi budur. Bu yönet
melik, muhtelif derslerden yüzde 30, yani üç 
dersten yüzde 30 not alabildiği takdirde, or-
taması yüzde 60 ise sınıf geçmek imkânını ver
mek suretiyle, çocuğu kabiliyeti olmasa da, ille 
yüzde 50 alacaksın, diye zorlayıp sene kaybet
mesini önlemekte, çocuğu daha orta mektep 
sırasından itibaren kabiliyeti istikametinde yö
neltmek imkânını vermektedir. Bu bakımdan, 
modern eğitimin en büyük vasfı ve bugünkü 
cemiyetlerin en büyük meselesi olan çocukları
mızı, dah ortaokul çağından itibaren kabiliyet 
leri istikametinde yöneltmeyi sağlaması bakx-
mmdan hakikaten bir reformdur, bir. 

İkincisi, grup derslerini getirmektedir. Arka 
daşlarımm pek çoğu muhtelif özel sohbetlerin
de çocuklarımıza lüzumsuz bilgiler verdiğimizi, 
lüzumsuz bilgilerle genç dimağları yorduğu
muzu büyük bir heyecanla orta yere koymak
tadırlar. işte fen ve edebiyat grupu olarak 
dersleri birleştirmek ve gruplaştırmak suretiyle 
çocuklara bu sahalarda lüzumu kadar bilgiyi 
verip, lüzumsuz bilgileri müfredat programla
rından çıkarmak suretiyle genç dimağları yer
siz, bugün için yükten başka - ne muhakeme 
işlemesi, ne de bilgi bakımından - bir şey ifade 
etmiyen teferruatlardan koruma imkânını ve
receğiz. 

Üçüncüsü, bugüne kadar çocuklar sene 
sonunda bütünlemeye kaldıkları zaman, tatil

leri hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğ
retmenler için zehir olmakta, tatil daima bir 
imtihan heyecanı içinde geçmekteydi. Bunu 
önlemektedir. Bir de bugün cemiyette özel 
dersaneler mevzuu vardır. Sık sık arkadaşları
mın şikâyet ettikleri konudur bu. Muayyen 
öğretmenler, ileri sürülen bir görüştür, öğ
retmen arkadaşlarımı bundan katiyen tenzih 
ederim, ama cemiyette böyle bir kanaat var
dır : Falan özel dersane açılmıştır, çocuklar 
ikmale bırakılır, falan yerde ders al denir, 
hükmü yanlış dahi olsa cemiyetimiz içinde 
bugün söylenmektedir. Bu sistem, öğretmenle
rimizi bu haksız ithamdan da kurtaracaktır. 
Çünkü ders kesiminden sonra mecburi olarak 
okullarda onbeşer günlük kurslar tatbik edi
lecek, çocuklar yetiştirilecek, bundan sonra 
imtihana girme hakkını elde edeceklerdir. Bu 
da hem çocukların yetişmesi bakımından bir 
imkân, hem de öğretmenlerin bu tarzdaki bir 
töhmetten kurtulması bakımından büyük fay
da sağlıyan bir unsur olmaktadır. 

Aynı zamanda imtihan yönetmeliği yeni bir 
yenilik daha getirmektedir. O da; yalnızca not 
yükseltme değil, ortalama yükseltme hakkını 
da vermektedir. Bir çocuk eğer yüzde 30 un 
üstünde üç dersten not alırsa, ama ortalaması 
yüzde 60 ı tutmadığı için sınıfı geçememişse, 
bu çocuğun o derslerde kabiliyeti yoksa, ille 
o derslerden girmeye mecbur değildir. Diler
se, kendine güvenirse o derslerden imtihana 
girmek, bütün derslerden yüzde 50 almak su
retiyle sınıfı geçmek imkânına sahibolur. Eğer, 
o tarzda kendisine güvenemiyorsa, kabiliyeti
nin o derslerde olmadığı kanaatinde ise, o za
man ortalama yükseltme imtihanına girerek 
kabiliyetini gördüğü matematikte, kabiliyeti
ni gördüğü fizikte, kabiliyetini gördüğü edebi
yat grupunda imtihana girmek suretiyle notu
nu yükseltir, sınıfını geçer. Böylelikle, istik
balde nerede yürüyeceğini bir defa daha an
lamak suretiyle kabiliyeti istikametinde sene 
kaybetmeden inkişaf etmek, ilerlemek imkânı
na sahibolur. 

Binaenaleyh, sınıf geçme ve imtihan yönet
meliği Türk maarifinde bir reformdur, öğren
cilerin lehine bir reformdur, öğrencileri kabili
yetleri istikametinde yetiştirmeyi sağlayıcı bir 
usuldür. Bundan hiçbir şekilde öğrenciler 
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mağdur olmıyacaklardır. Ama her sistemin el
bet ki, lehinde konuşulduğu gibi, aleyhinde 
de konuşulacak noktalar bulunabilir. Fakat, 
esas itibariyle bu yönetmelik tamamen modern 
pedagojinin icaplarına uygun, Türk maarifinin 
yılların tecrübelerine dayanarak orta yere çı
karmış olduğu ve millî eğitimimizde hizmet 
edecek, gençlerimizin iyi yetişmelerini sağlı-
yacak bir yönetmeliktir, intibak senelerinde 
ilk yılda elbet ki, ufak tefek bâzı aksaklık
lar olabilir. 

Arkadaşlarım, bâzı gazetelerde yanlış haber
ler çıktı : «Yönetmelik yine değiştirildi.» Ha
yır muhterem arkadaşlarım, yönetmelik çıktı
ğından beri değiştirilmedi, yalnızca anlaşılma
sında tereddüdedilen hususlar üzerinde sual
ler geldikçe onlara açıklamalar yapıldı. 

Son olarak sayın arkadaşlarım, özel okul
larla bu yönetmelik arasında bir irtibat kur
maya kalktı. Ben bunu anlıyamadım. özel 
okullarla bu meselenin hiçbir irtibatı, hiçbir 
ilgisi yoktur, özel okullar ayrı bir sistem için
de değildir. Bu sistemin, bu yönetmeliğin tat
biki, özel okullara hiçbir şekilliliği ile bir 
pirim yaratmıyacaktır. Eğer, arkadaşlarımın 
tasavvur ettiği böyle bir mesele varsa bunun 
üzerine eğileceğim, bunları bertaraf edeceğim. 

Son olarak, bu yönetmeliğin Türk Millî Eği
timinde bir reform olduğunu ve gençlerimizin 
kabiliyetleri istikametinde yetişmelerini sağlı-
yacağını, cemiyetimizin en büyük problemi 
olan, bütün dünyanın en büyük problemi olan 
kabiliyet ve istidat istikametinde yönetmeyi 
sağlıyacak, modern bir yönetmelik olduğunu 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/802) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'-
in dönüşüne kadar, kendisine içişleri Bakanının 
vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne 

kadar Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'm vekillik etmesinin Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba

kanı Cihat Bilgehan'a, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/803) 

BAŞKAN — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşü
ne kadar, kendisine Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik edeceğine dair Başbakanlık tez
keresini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidesek olan Maliye 

Bakanı Cihat Bilgehan'ın dönüşüne kadar Ma
liye Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. —• Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa-

vımma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabcyli'nin vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/804) 

BALKAN — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nım dönüşüne kadar, kendisine Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazifeyle yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6". — Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlı

ğıyım, Komisyonun görev süresinin 14 . 12 . 1967 
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tarihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi (3/801) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Petrol Araştırma 
Komisyonu Başkanı Zonguldak Milletvekili Sa
yın Kemal Doğan Sungun, Komisyonun görev 
süresinin 14 Aralık 1967 den itibaren bir ay uza
tılmasını talebetmektedir. Bunun gerekçelerini 
bildiren önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük Meclisin 225 nolu kararı ile petrol 

hattının kurulacak bir şirkete devredilmesi, bu 
şirket hisselerinin % 49 oranında özel kişilere sa
tılması, İPRAŞ ve ATAŞ rafinerilerinin geniş
letilmesine izin verilmesi, genel petrol politika
sının incelenmesi ve ham petrol fiyatlariyle dün
ya petrol fiyatlarının ve ithâl edilen petrolde 
daha fazla fiyat indirimi sağlama imkânlarının 
ve ham petrolün taşınmasında millî menfaatlere 
en uygun yolun araştırılması, Petrol Kanununun 
bugünkü ihtiyaçlara ve millî menfaatlere aykırı 
hükümlerinin düzeltilmesi konularında gerekli 
incelemelerin yapılması ve bilgi edinilmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca teşkil olu
nan komisyonumuzca hazırlanmakta olan rapor 
bütün gayretlere rağmen henüz bitirilememiştir. 
Raporun son kısımlarının tamamlanması için lü
zumlu 2 - 3 güne ilâveten tapaj, rapor müzake
resi ve yeniden tapaj için geçecek zaman da na
zarı itibara alınarak komisyonumuzda yeniden 
müddetin bitim tarihi olan 14 . 12 . 1967 den 
itibaren bir ay mehil verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millet Meclisi Petrol Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kemal Doğan Sungun 

BAŞKAN — Petrol Araştırma Komisyonu
nun görev süresinin 14 Aralık 1967 den itiba
ren 1 ay daha uzatılması hususunu oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. —• Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'-
nun, «Kamulaştırma bedelleriyle kurulacak sa
nayi tesislerinin vergiden muaf tutulması hakkın
daki kanun teklifi» ni geri aldığına dair öner
gesi (2/405) 
- BAŞKAN —. Elâzığ Milletvekili Sayın Nu
rettin Ardıçoğlu, vermiş olduğu bir kanun tek

lifini geri aldığını bildirmektedir, önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(2/465) esas nolu ve kamulaştırma bedelle

riyle kurulacak sanayi tesislerinin vergiden mu
af tutulması hakkındaki kanun teklifini geri al
dığımı arz ederim. 

Elâzığ 
Nurettin Ardıçoğlu 

BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir. 
8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 

(6/592) sayılı sözlü soru önergesini geri aldığına 
dair önergesi (6/592) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız sözlü sorusunu 
geri aldığını bildiriyor, önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gündemdeki sözlü soruların 109 ncu sırasın

da yer alan sözlü sorumun, suçluların yakalan
mış ve adalete teslim edilmiş olmaları dolayı-
siyle geri alıyorum. Gereğinin yapılmasını arz 
ve rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri veril
miştir. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
(6/437) ve (6/603) sayılı sözlü soru önergeleri
ni yazılı soruya çevirdiğine dair önergesi (6/437, 
6/603) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu iki sözlü 
soru önergesini yazılı soruya çevirdiğini bildi
riyor. Önergelerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 23 ncü maddesinde yeralan bele

diye başkan ve köy muhtarlarına yapılan baskı 
konusunda sözlü sorumu yazılı soruya çeviriyo
rum. Cevabının yazılı olarak verilmesine tavas
sutunuzu dilerim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 120 nci maddesinde köy muhtar-

lariyle ilgili sözlü soruyu yazılı soruya çeviri
yorum. Cevabının yazık olarak verilmesini dile
rim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 
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BAŞKAN — Her iki sözlü sorunun yazılı I 
olarak cevaplandırılması için gereği yapılacak
tır. 

Gündeme geçiyoruz. 

10. — Ankara Milletvekili Hüseyin Bala.n'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi (10/19) I 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyle ilgili ola
rak Saym içimleri Bakanı Faruk Sükan ile Ay- "T 
dm Milletvekili Sayın Nahit Menteşe ve Gümüş-
ane Milletvekili Sayın Sabahattin Savacı'nm 
müşterek imzalariyle mahiyet itibariyle aynı olan 
ik?. önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 - 13 Haziran 1967 tarihinde Elbistan'da 

vukubulan olaylar üzerinde iki dâva açılmış bu
lunmaktadır. Mersin Ağır Ceza Mahkemesinde, 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesine göre, 
açılmış bulunan dâva dosyasının tarih ve nu
marası 30 . 6 . 1967, 1967/180 dir. Halen dâva 
devam etmektedir. 

2. Olaylar münasebetiyle Elbistan mahke
mesinde yağma, ızrar tahrik ve halkı isyana teş- . 
vik etmek fiillerinden dolayı 13 . 6 . 1967, I 
14 . 6 . 1967 ve 3 . 7 . 1967 tarihlerinde açıl- 1 
mış bulunan 75 dâva halen devam etmektedir. 
Müzakereye başlanılmadan önce konunun Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci madde
sine göre Millet Meclisince görüşülüp görüşüle-
miyeceği hususunun karara bağlanmasını say
gılarımı?, arz ederim. 

Faruk Sükan I 
içişleri Bakanı 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 2 nci maddesinde yeralan Elbis

tan olayları hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince talebedilen Meclis araştırması, 
Anayasanın 132 nci maddesinin sarahati karsı-
smda görüşülmesine imkân yoktur. Çünkü ola
yın bir kısmı Mersin Ağır Cflsn Mn.hk*™^"'1'*, 
diğer bir kısmı, yağma, ızrar suçundan Elbistan 
Mahkemesinde görülmekte olup sanıkların ço
ğu da tutuklu bulunmaktadır. Bu sebeple Ana-
yasanın 132 nci maddesine göre görüşmelerin 
ertelenmesini, tereddüt hâsıl olduğu takdirde, | 

meselenin Anayasa Komisyonunda incelenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Nahit Menteşe Sabahattin Savacı 
Aydın Gümüşane 

BAŞKAN — Sayın Nasuh Nazif Aslan aleyh
te, lehte Savacı ve Abdurrahman Güler, Reşit 
Ülker aleyhte söz istediler. 

Sayın Savacı buyurunuz efendim, lehte. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhıerem arkadaşlarım, hatırlıyacağınız gibi 
Elbistan'da vatandaşlarımız arasında bâzı olay
lar vukubulmuş ve bu olaylardan dolayı da mal 
ve can emniyetini ızrar eden neticeler hâsıl eden 
hâdiseler sebebiyle ve bir araştırma talebi ile 
huzurunuza gelen Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir komisyon kurularak mahallinde olay
lar tetkik edildikten sonra rapor üzerinde, ce
reyan eden olayların tetkiki ve Yüce Heyetin 
bir kararma iktiran etmesi talebedilmiştir. 

Anayasamızın 132 nci maddesine göre mev
zuun tetkikine asfla imkân olmadığı kanaatin
deyim. Anayasamızın 132 nci maddesi şöyle 
dor : sjgprülmokte olan bir dâva hakkında Ya
sama Meclislerinde vargı yetkisinin kııllaml-
masiyle ilgili soru sorollamaz, görüşme yapıla-
mas veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.». 
" Şimdi muhterem arkadaşlarım, mevzu iki 
yönüyle tetkike değer. Denilecektir ki, efendim 
burada asayişle ilgili bir durum hasıll olmuştur, 
mahkemenin mevzuuna girmeden, mahkemenin 
tetkik etmekte olduğu mevzuya girmeden onun 
dışında bir konuşma yapılmasını Yüce Meclisin 
bilgi sahibi olmasını arzu etmekteyiz. Buna 
karşılık mevzuu topyekûn kabul edeceğiz ve 
bıı mevzuun izahında da onun şurasına dokun-
niiyacağız, burasını hariç tutacağız şeklinde be-
yan'lar, hiçbir zaman bu konu buraya getirildi
ği takdirde geçerli olamaz. Bu sebeple takriri
mizde beyan ettiğimiz gibi, sanıkların bir kısmı 
Ceza Kanununun 163/4 maddesine göre Mersin 
Ağır Oeaa Mahkemesinde dâvaları görülmek
tedir ve bunlar arasında elan tutuklu olarilar 
da vardır, bu bir. İkinci grupda, ildnci grup 
sanıkdan yine 61 kişinin, Elbistan Mahkemesinde 
gayrimevkuf olarak duruşmaları devam etmek
tedir. Bu iki mahkemede bütün her hali ile, bü
tün unsurüariyle dâva görülmektedir. Bu dâva
lar hakkında Yüce Meclisin herhangi bir mak
satla olursa olsun, bilgi edinmesi ve buradaki 
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asayişi ihlâl eden hadiseler hakkında hüküm 
verme durumunda bulunması Anayasanın bu 
acık hükmü karşısında asla mümkün değildir. 
Bu sebeple önergenin mevzuun hiç görüşülme
den, hiç görüşülmeye tabi tutulmadan redde
dilmesini veya mahkeme sonuna kadar tehir 
edilmesini veya eğer bir tereddüt var ise yani 
Anayasa muvacehesinde görüşülmesi nıümkon 
müdür, değil midir şeklinde bir tereddüt var 
ise Anayasa Komisyonuna havalesinde fayda 
mülâhaza ederiz, fakat benim kanaatim odur 
ki, Anayasanın bu hükmü bu durum kargısın
da kesin bir vaziyet almıştır. Yüce Heyetiniz 
bu mevzuu burada görüşemez. Saygılarımı, su
nanın. 

BAŞKAN — Sayın Nasuh Nazif Aralan, 
önerge aleyhinde. 

NASÜH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
arkadaşlarım, önce takrir sahibinin Meclis 
araştırmasını ifade eden Anayasanın 88 nci 
maddesinde Meclis araştırması nedir, bunu oku
yayım : Madde 88 : «Meclis Araştırması, beli 
bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incele
meden ibarettir.» 

Diğer taraftan Sayın Savacı'ya mavi görü
nen 132 nci maddeyi okuyorum. «Görülmokte 
olan bir dâva hakkında Yasama Meclislerinde 
yargı yetkisinin kulllanıması ile ilgili soru so
rulamaz, görüşme yapılamaz veya her hangi 
bir beyanda bulunulamaz.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, her hâdisenin bir 
sosyal, bir politik, bir de adlî yönü vardır. Hiç
bir hâdiseyi adlî yönünden ayrı olarak, sosyal 
yönü bir taraf, adlî yönü bir tarafdır diye ka
rıştırarak bu tehditle gelemezsiniz. Nitekim 
geçmişte birçok hâdiseler vardır. Meclis, yargı 
yetkisine tecavüz etmemek kayıt ve ışartiyle bu 
hâdiseyi görüşebilir. Meselenin sosyal yönü 
vardır. Meselenin asayişle ilgili yönü var
dır, meselenin siyasi yönü vardır. Biz bu-
rada gelip diyormuyuz ki, sen kaç dâva açtın, 
Elbistan'daki aava ne SaİMdadir? Yafglya; şu 
istikamette tahkikat yapacaksın, şu istikamet
l e huKıım vereceKsin lamnda, ¥uee ivıeclıs bir 
konuşmaya girecek mi? Hayır, giHniyp^pfr P.n 
'hâdise sosyal açıdan nasıl meydana gelmiştir. 
Yüce Meclis bunun üzerine eğilmek durumun
dadır. Bu hâdisenin siyasi nedenleri vardır. 
Yüce Meclis bu siyasi nedenler üzerine eğilmek 
zorundadır. Hattâ ben isterim ki biraz da isti

cal buyursun Meclis bu konuda. Çünkü bu ko
nu yüzüstü yatmaktadır. Adliye kendi yetkisi 
dâhilinde dâvaları yürütecek ve Meclis de dâ
hil, hiçbir kuvvet adliyenin sahasına selâhiyeti-
ni aşarak herhangi bir tesir gücüne sahibola-
mıyacaktır. Binaenaleyh, Meclis Araştırması-
nın mahiyeti betilidir, 132 nci madde bellidir, 
hiçbir mahzur yoktur. Sayın arkadaşlarım, olsa 
oısa Hadisenin ağırlığından kaçmak için bu yo-
da gidiyorlar. Saygılarımla. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güller, 
önerge lehinde buyurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım; Ankara Milletvekili 
Hüseyin Balan arkadaşımızın, Elbistan olay
ları hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge: 
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi üzerine Sayın içicileri Bakanı ve iki 
arkadaşımız; Elbistan olaylarının mahkemeye 
intikal etmiş olduğunu, mahkemeye intikal 
eden meseleler hakkında siyasi meclislerde gö
rüşme açılamıyacağı hususunda önergeleri 
bulunduğunu ve bu hususta bir karar veril
mesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bendeniz 
Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görüşümü 
objektif bir açıdan arz etmeye çalışacağım. 

Burada Anayasa Komisyonu Üyesi oldu
ğumdan bahsetmem şahsım adına görüşlerimi 
açıklamakla beraber, Anayasa Komisyonunda 
bu meselenin daha önce bahis mevzuu olduğu
na işaret etmek içindir. 

Sayın arkadaşlarım, Meclis araştırması "belli 
bir konuda bilgi edinilmek mıaksadiyle de ya
pılsa Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim 
yollarından birisidir. Belli bir konuda bilgi edi
nilmek maksadiyle Meclis araştırması istemek, 
talepde bulunmak, talep sahibinin orada cere
yan etmiş olan vakalar hakkında Meclis kür
süsünde beyanda bulunmasını, ariz ve âmik 
beyanda bulunmasını gerektirir ve yine ilgili 
vekilin Meclis Kürsüsünde bu beyanı karşılı-
yacak geniş şekilde cevaplamalarda bulunma
sını gerektirir. Biraz evvelki arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, meselenin sosyal yönüyle adlî 
yönünü Meclis kürsüsünde konuşan konuşma
cıların birbirinden ayırdedebilmesi mümkün 
değildir. Bu sosyal ve adlî meseleler sebep ne-
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tice münasebetleri bakımından birbiriyle iliş
kili meselelerdir. Kaldı ki Anayasamız yargı 
organını müstakil addettiği için, kaza yetkisi
ni her türlü tesirlerden masun addettiği için, 
yargı yetkisinin kullanılması safhasına gel
miş bir meselede siyasi meclislerin, siyasi ki
şilerin yargı, yetkisini tesir altında bırakıp 
bırakmamaları yönünden beyanda bulunmaları
nı menetmiştir. 

Şimdi ister gen soru, ister genel görüş
me, ister meclis araştırması siyasi meclisle
rin denetim yollarından biri olduğu için yek-
diğerinden ayrılamaz. Bu görüşmelere konu 
yapılan meseleler adliyeye intikal etmiş, yar
gı. yetkisinin kullanılması başlamış, dâvalar 
görülmeye başlanmış ise karşımıza Anayasa
nın 132 nci maddesi çıkar. 132 nci maddede, 
Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin külla-
nılmasiyle görülmekte olan bir dâva hakkın
da yargı yetkisinin kullanılmasiyle ilgili gö- „ 
rüsme acılamaz, sual sorulamaz denmektedir. 
tşte 132 nci maddenin vaz'ediliş tarzı biraz 
evvel arz ettiğim mülâhazalar iledir. 

Kaldı ki sayın arkadaşlarım, bunun bir em
sali de cereyan etmiştir. Sayın Yusuf Ziya Ba-
hadınlı. arkadaşımız öğretmenler meselesiyle " 
ilgili bir gensoru, takriri vermiştir. Bu takrir * 
üzerinde Talât Köseoğlu arkadaşımız öğret--
menlerle iloili tasarrufların Danıstaya inti
kal etmiş olduğunu, binaenaleyh yasama mec-~ 
üslerinde Anavasanm 132 nci maddesi muva--
cehesinde görüşme acılamıyacağını itirazen be- ' 
yan etmiştir. Yüce Meclis bu itirazı Anayasa 
Komisyonun?, havele etmiştir. Anayasa Ko
misyonu yaptığı müzakere sonucunda, biraz 
evvel bahsettiğim nedenlerle görüşme açıla-
mıvacağı kanaatine varmış, bunu bir rapor 
halinde Yüce Heyete arz etmiş, Yüce Heyet 
de bunu kabul etmiştir. Gerek Anayasanın 132 
nci maddesinin sarahati karşısında, gerekse 
Yüce Meclise sunulmuş olan Anayasa Komis
yonunun raporu muvacehesinde, bu meselede 
de görüşme açılmasına, Meclis Araştırması 
açılmasına imkân yoktur. Eğer Yüce Meclis 
bu hususta yine bir tereddüdün içinde ise, te
reddüt sahibi ise meselenin yine Anayasa Ko
misyonuna evvelki emsalinde olduğu gibi arz 
edilmesi, lâzımgelir kanaatinleyim. Saygılarım
la. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, önerge aley
hinde. 

REŞİT ÜLKEİ (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım; böyle bir önergenin birtakım si
yasi mahzurları olur da bundan dolayı bunu 
konuşmamak lâzım diye bir düşünce sahibi 
olanlar bulunabilir,, fakat bunun çaresi Ana
yasanın sarih hükümlerinin ihlâli olarak ele 
alınamaz. 

lokomotif olayı geldi, siyasi murakabe vasıta
sı. olduğu için» adlî bakımdan değil siyası yön
den, Hükümetin siyasi denetimi yönünden bu7 
ral.a Meclis Araştırmasına karar verildi. Bu 
sebeplerle bugünt kadar daha birçok misaller 
mevcuttur. Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonundaki arkadaşlarımın bana biraz evvel ifa
de ettikleri gibi, zabıtlarında da bu hususlar 
dercedilmiş durumdadır, yani yargı, yetkisinin 
kuHanılması bakımından konuşma yam'amaz. 
Elbette ki. bu konuşmalarımız, Sayın Başkanı
mız ikaz etmiştir, konuşma açıldığı zaman yar
gı. yetkisine tecavüz edecek konuşma yapanın 
sözünü kesmesi Sayın Başkanın vazifesinden-
dir, ama siyasi murakabeyi önlememiz asla 
doğru olmaz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sükan, Sayın Menteşe 
ve Sayın Sabahattin Savacı tarafından veri
len Önergeler üzerinde iki lehte, iki aleyhte ar
kadaşlarımız görüşmüştür. 

Şimdi önce Sayın Sükan'm önerisini yani 
konunun burada görüşülüp görüşülemiyeceği 
hususunu oylayacağım. Çünkü diğer önerge te-

Anayasanın 132 nci maddesi, benden evvel
ki arkadaslaım da ifade ettiler, yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgilidir. Yani hâkim şöyle 
hareket etti bu türlü şey etti, taraf tuttu, şu 
şahidi dinledi,, dinlemedi, iyi yaptı, yapmadı 
şeklinde bir konuşma, yargı yetkisinin kulla-
lanılmasiyle ilgili bir konuşmadır. Meclisimizin 
tatbikatı da öyledir. Meselâ Ereğli Demir - Ce-
lik Fabrikalarındasuiistimal olduğu hakkında 
bir araştırma istendi., O zamanki Ticaret Ba-
kanı aynı iddiayı ileri sür^ü, fn-Tcgf, bn iddin kn 
Trnl edilmedi, heyet kuruldu, Ereğli Demir - Çe-
likin içerisindeki suiistimallerin pek çoğu bu 
heyetin raporunda kabul edildi. Bu rapor daha 
konuşulmadı, Meclis arşivinde mevcut. Bunun 
gibi 33 lokomotif olayını hatırlıyacakstmız. 33 
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bir teklifinde bulunuyor ve tereddüt varsa 
Anayasa Komisyonuna havale teklifinde bulu
nuyor. En aykırı teklif bu konunun, yani Ba
lan'in önergesinin Mecliste görüşülemiyeceği 
hususunun teklifidir. 

Şimdi Saym Balan'm Elbistan olayları ile 
ilgili, hususta Meclis Araştırması açılması hak
kındaki önergesinin burada görüşülebileceği 
hususunu kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... 

Aksi tezi, yani Sayın Balan'ın araştırma 
önergesinin görüşülemiyeceği hususunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... önergenin 
görüşülebileceği hususu kabul edilmiştir. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Anayasaya göre oya koymamanız icabe-
derdi. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efen
dim, onu Meclis takdir edecek, bu görüşmeyi 
onun. için yaptık. 

Şimdi, Saym Nahit Menteşe'nin önergesi 
tekrar oylanmak iktiza eder. Çünkü ayrı bir 
hususu teklif ediyor, tehir teklif ediyor. 

Konunun tehirini kabul edenler, lütfen işa
ret buyursunlar... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — En zıddı 
kabul edildi, buna lüzum yok. 

B.AŞKAN — Efendim, o görüşülememesiy-
di, reddedildi, görüşülecek dendi. Şimdi tehir 
teklifi var. y^ni görüşülmesin denmiyor, fakat 
tehir teklif ediliyor. 

Tehirin reddini kabul edenler lütfen işaret 
buyursun.. Tehir teklifi de kabul edilmemiştir. 

Bir üçüncü teklifi var Saym Nahit Mente
şe'nin; bir tereddüt varsa Anayasa Komisyonu
na havale edelimı evvelâ Anayasa Komisyonu
nun mütalâasını alalım, diyorlar. 

Anavasa Komisyonuna şevki reyinde olan
lar lütfen işaret buyursun... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Meclis te
reddüdü kaldırdı. Sayın Balkan.. 

BAS^AN — Kabul etmiyenler işaret buyur
sun... Kabul, edilmemiştir efendim. 

Şimdi Saym Hüseyin Balan'an önergesini 
okutuyorum. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Be
nim usuli bir talebim var, önergemin okunması
nı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın gün
deme ve usule mütaallik talebi şu: Okutuyo
rum: 

Başkanlığa 
Anayasanın 88 nci maddesiyle şimdiye ka

dar yapılan uygulamalar ve geçen toplantı yı
lında alman Meclis kararı gereğince genel gö
rüşme önergelerinin, Meclis arattırmaları öner
gelerine takdimen görüşülmesi iktiza eder. Bu 
itibarla bugünkü Meclis gündeminin Başkan
lık Divanının Genel Kurula sunuşları bölümü
nün 9 ve 10 ncu maddelerinin gündemin birin
ci ve ikinci maddelerine alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Diyarbakır 

Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, bendeniz der
hal arz edeyim: Geçen yıllardaki tatbikat çe-
no! görüşmelerin gen sorular gibi öncelikle 
gündemin basma alınarak görüşülmesi şeklin
de değildir. O, yalnız gen sorulara aittir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Mâ
ruzâtım öyle değildir efendim. Genel görüşme
lerin Meclis araştırmalarına takdimen görü
şülmesi, Başkanın riyesetinde Meclis grup baş-
kanvekillerinin yaptıklan toplantıdan sonra 
Harşamba günleri... 

BAŞKAN — O, gecen yıla aitti. 
Mâahaza önergenizi izah sadedinde söz isti

yorsanız verevim. 
TARİK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — İsti

yorum. 

BApÇTÇAN — Buyurunuz efendim, 
Yabnz sunu r>e«îin arz edeyim, ki. ^ecen yıla 

"itti o kanHar. Bu tonlantı yılında Meclisi bağ
layıcı bir karar henüz ittihaz edilmemiştir. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır} — Sa-
vıv. Başkan, sayın milletvekilleri, şimdiye ka
dar vaml^n uyprulama, genel görüşme öner.<re-
^rjnin, Meclis araştırmaları, önergelerine tak
dimen görüşülmesi seklinde olmuştur. Bu da 
Anayasanın 88 nci maddesinin 1 nci fıkrasiyle 
9, nci fıkrasında Meclisin denetleme fonksivo-
n/iVe ilm'li iki avrı bölümün olmasından ileri 
"•çimektedir. Anayasanın 88 nci maddesinin 
1 nci fıkrasında; soru, genel görüşme, Meclis 
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soruşturmasının her iki Meclisin yetkisi lâhi-
linde olduğu tarif edilir. Meclisin bilgi alması 
mahiyetinde olan ve neticede Meclisin sırf bil
gi alması şeklinde tecelli eden Meclis araştır
maları önergeleri ise 2 nci fıkrada yer almak
tadır. O ise genel görüşme bir Meclis denetle-
mesidir ve genel görüşme neticesinde tahas-
sül edecek fikirlere görüşlere göre, p-Ar°>irse 
Hükümet hakkında bir gen soru verilmesi ik
tiza eder. Bu sebeple genel görüşme önergele-
linin, şimdiye kadar yapılan tatbikat gereğin
ce, Meclis -araştırmaları önergelerinden daha 
önce görüşülmesi icabeder. 

Gecen yıl Meclis Başkanının Riyasetinde 
Meclis grup başkanvekillerinin yaptığı top
lantıdan sonra tesbit edilen esaslar Meclis Ge
nel Kuruluna sunulmuş ve Meclis kararı hali
ne gelmiştir. Bu karar gereğince tabiî gen so
ru önergeleri 89 ncu maddeye göre görüşülür 
bunu takkeden Meclisin denetleme fonksiyo-
nivle ilo-ili önergeler, evvelâ genel görüşme 
önergeleri, onu takiben Meclis araştırmaları 
önergelerinin e-örüsülmesi şeklinde kabul edil
miştir. Bu yerleşmiş taamüle uyorun olarak bu 
yıl da aynı tatbikatın uygulanması iktiza eder. 
Bn ««Nsı̂ e gündemin Başkanlık Divanının Ge
nel Knrnla sunumları bölümündeki 9 ve 10 ncu 
maddelerde v«r alan genel görüşme önergele
rinin aynı ölümün 1 nci ve 2 nci maddelerine 
intikal ettirilmesi, yerinde olur. 

Saygılarımla. 

BASMAN — S^yın Tahtakılıç, sizin talebi
nizin mahiyeti ne^ir H/Mî im? 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — öner
genin aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı, siz 
efendim? 

SABİT OSMAN AVCî (Artvin) — Aleyh
te. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Balım, sizin efen
dim? 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, siz efen

dim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Tarık Ziya Ekin

ci lehinde görüştü, Sayın Tahtakılıç aleyhin
de. 

j Saym Tahtakılıç, buyrunuz efendim. 
Efendim, bu münasebetle gene arz edeyim : 

Şimdi teknik yardımcılarımızla da istişare et
tim. Geçen sene Meclisçe kabul edilen husus; 
G-enel görüşmelerin, gensoru prosedürü içinde 
görüşülmesine mütealliktir, fakat Genel gö
rüşmelerin, tıpkı gensoru gibi, derhal görüşül
mesini temin edici bir karar yoktur. Bunu da 

I malûmaten arz ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; yanlış bir tatbikat 
bizi Meclis Araştırması, genel görüşme, gen
soru konularında, bugünkü görüşmelerde ol
duğu gibi, karşılıklı birtakım çıkmazlara gö
türmektedir. Aslında Meclis Araştırması ko
nusunun ne genci görüşmeden sonra yapılması 
hakkında ne İçtüzükte ne de Anayasa maddesi 
fıkralarının birbirini takibeden hükümlerin
den çıkarılacak bir madde değildir. 

Bizim asıl meselemiz şu : Biz, «Genel Gö-
I rüşnıe açılsın açılmasın işin önemi müsaittir» 

müzakeresini, şimdiye kadar genel görüşme 
açılmışcasma meselelerin görüşülecek başka 
bir tarafını bırakmıyacak şekilde, teferruata 
girmiş bulunuyoruz. Biz bir Meclis araştırma"^ 
v, yapılırken Sayın İçişleri Bakanını ve Adalet 

I Partisinden bâzı arkadaşlarımızı, «bu açılmış 
dâvalara tesir edecek bir müzakeredir» diyeT 

[endişeye sürükliyecek şeîa!5e~~lııı;jjelelmiı>. lu- 4 
LffirrıvMııifl girifilgc^k wıiiaakwglflr flçıiriiffpfHrı 1 
I bu usul_nrözakerelerine girmiş bulunuyoruz, i 
I Aslında arkadaşlar, burada genel görüşme açı

lacak mahiyette bir olay, milletvekillerinin ve 
Türk Efkârı Umumiyesinin malûmatı dâhilin-

I de olduğuna göre, teferruata girişmeye lüzum 
yoktur. Genel görüşme istiyen çıkar, Meclis 
araştırması istiyen arkadaş çıkar, kısaca; Mec
lisin genel görüşme mevzuu olacak bir hâdise 
ile karşı karşıya olduğunu veya Meclis araş- 1 
tırması ile lüzumlu olacak bir hâdise ile karşı 
karşıya olduğunu, kısaca ifade eder Hükümet 
de bu işe taraftar ise veya değilse fikrini 
söyler, genel görüşme açılır, Meclis araştırma-1 
sı açılır,"mesele halledilir. " " T 

Üzerinde bulunduğumuz Elbistan hâdisele-' 
rinin mahiyetini ve şümulünü bütün vatandaş
lar ve milletvekilleri bilhassa biliyorlar. Ben 

I konuşma yapacak arkadaşlardan, işin tefer-
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matına girmeden - zaten mahkemeye tesir ede
cek safahatına girilmesine Meclis Reisinin iç
tüzük mucibince müsaade etmemesi lâzım
dır - kısaca bize konuyu söylemesi suretiyle, 
açılsm veya açılmasın, diye bir karar veririz, 
mesele halledilir, geçer gider. 

Onun için Meclis araştırmasının mahiyeti 
arkadaşlar, muhakeme cereyan ededursun, 
idare istediği faaliyeti yapadursun... 

BAŞKAN — Saym Tahtakılıç, önergenin ko
nusu. bu. değil efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arz 
ediyorum efendim. 

Onun için bu mesele, zannedildiği gibi genel 
görüşmeye takaddüm eder, ondan evvel olur ol
maz meselesi değildir. Şimdiye kadar bu kür
südeki yanlış tatbikattan doğuyor. 

Onun için Meclis araştırması genel görülme
den daha önemli bir konudur. Bir Parlâmento, 
cereyan eden bir hâdiseye Meclis gözü ile bakıl
ması, Parlâmento gözü ile bakılması lâaımgeldi-
ğine karar vermesi hâdisesi, hem müstacel bir 
meseledir, hem önemli bir konudur. Hâdisemiz 
de bu mahiyettedir. Ben hatiplerden rica edi
yorum; meselenin teferruatına girmeden, bize 
işin ehemmiyetini zikredecek iki kelime söylesin
ler, bu işi burada bitirelim. Ondan sonra genel 
görüşmelere geçilir, mesele de halledilr. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Balım. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Dyarbakır) — öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — önergenizi geri aldınız. Peki 

efendim. 
Efendim, önerge geri alınmıştır. Bu itibarla 

şu usul müzakeresinin devamına lüzum ve zaru
ret kalmıyor. Esasen arkadaşlarımın müsterih 
olması için söyliyeceğim: Geçen seneki bir tat
bikata ait zaptı da getirttim; 26 . 7 . 1967 Çar
şamba günkü 148 nci Birleşimde, önce Meclis 
araştırması görüşülmüş, arkadan genel görüşme 
gelmiştir. Binaenaleyh zaten Meclisin yerleşmiş 
geleneği de bu merkezdedir. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Geçen sene
ki kararla tenakuza düşüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, geçen sene böy
le bir karar yok. Bunu bir kere daha teyi-
den arz ediyorum; geçen seneki karar; genel gö

rüşmelerin, görüşme prosedürünün, usulünün, 
gensorular gibi olması şeklindedir. Ama, genso-
-ıılar gibi, gündemdeki bütün maddelere takdi-
men görüşülecekleri hakkında bir kararımız 
yoktur. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta).— Vardır. 
BAŞKAN — Efendim, Önerge geri alındı, is

tirham. ediyorum, müzakere bitti. 
ALÎ İHSAN BALIM (İsparta) — Karar var-. 

dır. 
BAŞKAN — Efendim karar yok. Sizin anla

dığınız mânada karar yok. Bir tatbikat var. 
11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzardın, 

6/418 sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
Önergesi (6/418) 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın Hilmi işgüzar 
arkadaşımız, gündemin 16 nci sırasında yer alan 
«Eski Kastamonu Valisi ile ilgili, İçişleri Bakan
lığına yönelttiğim sözlü sorumu, aktüalitesini 
kaybettiğinden dolayı geri alıyorum.» diyor. 

önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(viindemin 16 nci sırasında yer alan eski Kas
tamonu Valini ile ilgili İçişleri Bakanlığına yö
nelttiğim. sczlü sorumu aktüalitesini kaybettiğin
den ged alıyorum; gereğine müsaadelerinizi ta-
lo1; e derim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Bunu bilgilerinize arz ediyorum. 
Soru önergesi geriverilmiştir. 
10. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 

Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi (10/19) (Devam) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 

maidesi gereğııce Meclis Araştırması açılmasını 
ve her partiden bir üyenin katılacağı bir Meclis 
Araştırma Komisyonu seçilmesini ve mezkûr Ko
misyonun inceleme yapmak üzere olay yerine 
gönderilmesine karar alınmak üzere, önergemin 
Yüce Meclisin oylarına sunulmadım saygılarımla 
ars ederim. 

Ankara 
Hüseyin BaLn 
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BAŞKAN — önerge üzerinde söz alan arka-
darla-ır. sırası şöyledir : 

Türkiye işçi Partisi Grupu adına Sayın Yu
suf Siya Br/üocl :ık, bi? de şahsı akna Sayn 
Cevdet A.ykan var. 

Başka sez istiyen var mı? (^Var» sesleri.) 
Yasalın1, efendim. 
Sayır. ITasuh Nazif Arslan, 0. H. P. Grupu 

adına. 
Sayın Regal olarda, Sayın Tahtakılıç. 
Sayın İrfan Solmazer, Güven Partisi Grupu 

adına, 
Sayın Yaşar /-kal. 
Sayın Sabahattin Savacı, Adalet Partisi Gru

pu adına. 
Sayın Hüseyin Balan, buyurun. 
Sonra gruplar adına sez istenmiştir, sıra şey

le oluyor efendim : 
Türkiye işçi Partici Grupu adına Sayın Yu

suf Ziya Bahadmlı. 
C. H. P. Grı-pıı adına Sayın Hasuh Nazif Ars

lan. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın irfan Soi-

mazer. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sabahattin 

nhvacı. 
Sonra, şahısları a:bna siz olan arkadaşlar ge

liyor, onu gruplar bitince terkar arz edeceğim. 
Buyurun Sayın Hüseyin Balan, 
Yalnız görüşmeler ballarken muhtorer:i arl na

daslarımın hepsinden rica ediyorum; Anayasa
nın 132 nci maddesi, biraz ovvel takrar ckumıp 
arkadaşlara hatırlatılmıştır. «Görülmekte olan 
bir dâva hakkında Yabana Meolislerind.3 yargı 
yetkisinin loülan İması ile ilgili soru norula-ias, 
görüşme yapılamaz veya her hangi bir beyanda 
bulunulamaz...» hükmünü ihtiva etmektedir. 

1 Binaenaleyh görüşmelerde, bu olaylar dola-
1 yısiylo açılmış dâvalarda yargı yetkisini etldli-
I yecei: şekilde beyanlardan kaşınmalarını sayın 
^arkadaşlarımdan bilhassa istirham ederini. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Başkanın 
tavsiyesine uyarak, konuşmamın içinde bâzı şa
hitlerin ifadesi bulunmakta idi, bunların bir 
kısmını tayyederek ancak mahkeme ile ilgisi ol-
mıyan bitaraf bir vatandaşın tek bir şahadetini 
burada dile getirmek mecburiyetindeyim. Bu 
vatandaşın şahadetini, sadece Hükümetin so

rumluluğunu ortaya koyduğu için, ifade ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüksek Huzuru
nuza getirdiğim konu Elbistan olaylarıdır. O 
olaylar 11 - 12 Haziran 1987 günü Elbistan'da 
cereyan etmiştir. Talebim, bu olayların neden
leri, sebepleri, neticeelri alınım? ve alınacak 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesine uyarak bir Meclis araştırması açıl
masıdır. 

Bu olayların vukua geldiği sıralarda Yük
sek Meclisinizde ikinci Beş Yıllık Plân görüşül
mekte idi. Bendeniz de söz alıp burada plân 
üzerindeki görüşlerimi açıklarken Yüce Türk 
Milletinin Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uy
garlık düzeyine ulaşabilmesinde sadece iktisa-
den kalkınmamızın kâfi olmadığını, sosyal yön
den kalkınma çabalarının da bu ilrtisadi yön
den yaptığımız çabalara paralel yürütülmesini 
ifade etmiş, bu arada sosyal bünyemizde zaman 
zaman ihtilâtlar yapan hâdiseleri saymış ve o 
günün alrtüel kenusu olduğundan Elbistan 
olaylarına değinmiştim. A. P. li arkadaşlarım, 
böyle bir olay yoktur, şeklinde itirazlarda bu
lundular ve Başkanın da müdahalesi ile konuş
mamın bu noktasını bitiremedim. Görülüyor ki, 
Yüce Meclisteki ekseriyet bu olaydan habersiz
di, benim samimî kanaatim bu. Ancak, bundan 
sonra bu olaylar hakkında basında intişar eden 
haberler yine yetkili yöneticiler tarafından tek
zip veya tasvibedilmedi. Bu olaylar üzerine Hü
kümetin eğildiğini bendeniz görmedim. O halde 
bu olaylar hakkında Yüce Meclisin tenvir edil
mesi, bu olayların nedenleri, neticeleri ve Hükü
metçe alınmış ve alınması lâzımgelen tedbir
leri üzerinde Yüce Meclisin bir araştırma aç
masına lüzum ve zaruret olduğuna inanmış bu
lunuyorum, 

ikinci olarak benim burada yaptığım ko-
n aşmanın ertesi günü Sayın İnönü Başbakanı 
ziyaret etti ve bu ziyaretin sebebini Elbistan 
olaylarına dayadı. Ancak, Başbakan ile ne gö
rüştüğünü, neler söylediğini ve ne tavsiyede 
bulunduğunu açıklamadı ve Başbakan da bu 
hususta bir açıklama yapmadı. Böyle üzücü 
ve vahim bir olayda C. H. P. nin ve bilhassa 
DO yıla yalan Türk Milletinin yönetiminde söz 
sahibi olmuş Sayın inönünün böyle bir olay 
hakkında görüşünü ve tavsiyelerini açıklaması 
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lâzımdı, buna ihtiyaç vardı. İste bu sebepten 
bir Meclis araştırması açılmasına, çok önemli, 
millî ve hayati bir mesele hakkında dedikodu
dan uzak gerçek bilgiler elde edilmesine, bun
dan sonra gerekli tedbirlerin alınmasına zaru
ret ve ihtiyaç vardır. 

Üçüncüsü; Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel İkinci Beş Yıllık Pân üzerinde muhale
fetin tenkidlerine burada cevap verirken benim 
de ismimden bahsetmek suretiyle, zımmen El
bistan olaylarına değindi ve bu olayları yara
tanlar sandalye meraklılarıdır, bunların karşı
sına Hükümetin gücü çıkacaktır, yakalarına 
adaletin eli yapışacaktır; bu gibi olaylara ve 
bu gibi davranışlara asla müsamaha ve müsa
ade edilmiyecektir, şeklinde beyanlarda bulun
dular. Bekledim, esefle kaydedeyim ki, o gün 
hararetle alkışladığım bu beyanlar sadece söz
de kaldı, fiiliyata intikal etmedi ve bendeniz 
bu hususta hayal kırıklığına uğradım. 

Temel atma konulmalarından birinde Sayın 
Başbakan bizi hayalî konularla suçluyorlar; 
«Mahal göstersinler, şahıs göstersinler, vakıa 
göstersinler» diyordu. Hepimiz bunu biliyoruz. 
İşte vak'a, mahal ve şahısları Elbistan olayları 
Bu araştırma önergemi lütfen iktidar partisi 
de olumlu karşılasın, bütün gerçekler ortaya 
çıksın. İmali ithamlar ve müphem tehditler, 
dedikodular son bulsun. Bu sebepten Meclis 
araştırması açılmasına mutlak ihtiyaç ve zaru
ret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; önergenin anahe-
defi, Yüce Türk, Milletinin sosyal bünyesinde 
zaman zaman hortlatılan ve gönüllerde onul
maz yaralar açan husumetçi, kinci ve intikam
cı düşünce ve davranırların önlenmesi, sebep
leri ne olursa olsun, millî birlik ve beraberli
ğimizi zedeliyen, ayrılık ve ikilik tohumları
nın temizlenmesi ve 32 milyon Türk vatandaşı
nın karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik duygu
lan ile dolu olarak, kederde, kıvançta, ülkede 
ortak olmanın bilincine ulaştırılmasıdır. Bu 
millî ve kutsal görevin bütün millete ve hepi
mize aidolduğunu belirttikten sonra bu amaca 
ulaşmada Hükümetin ve yetkili ycnetcilerin 
iyi niyet, tecrübe ve basiretle önplânda görev
li olduklarını hatırlatmak isterim. Olaylar mey
dana geldikten sonra suçluları aramaktansa, 
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olayları meydana getiren sebepleri ortadan kal
dırmak, yönetimde basiretin ilk şartı olduğuna 
inan^yorus. 

Şimdi, Elbistan olaylarını; biraz evvel sö
züme başlarken ifade etmiştim; olayın meyda
na gelişi ve devamı sırasında olayın içinde bu
lunanların, saldırıya uğnyanlann, görgü şahit
lerinin ifadelerinden pasajlar alacaktım. Şimdi, 
gerek buraya gelmeden evvel arkadaşlarımın 
işareti ve gerekse Sayın Başkanın ikazı üzerine 
sadece mahkeme ile ilgisi bulunmıyan, tarafsız 
bir vatandasın dışardan gördüklerini buraya 
aktaracağım. 

Bu olayların ne şekilde meydana geldiğini, 
nasıl devam ettirildiğini ve neticenin ne şekil-
do kapandığını burada maalesef bu durum 
karşısında açıklıyamıyorum. 

Olayı şu şekilde başlatabilirim : 11 Hazi
ran 1967 günü Elbistan'da bir Ozanlar Gecesi 
tertibediliyor, bu geceyi tertibeden Doğan Kı
lıç; gündüz Oğuz Söğütlünün Konur mevkiin
deki çiftliğinde bir ziyafette kaymakam, jan
darma kumandanı, polis komiseri, savcı ve Do
ğan Kılıç birlikte bulunuyorlar, yiyip içiliyor, 
sazlar çalınıyor vo söyleniyor. Akşam yazlık 
İpek Sinemasında aynı sazlı ozanlar aynı şey
leri çalıp söylüyorlar. Bir ara Doğan Kılıç 
mikrofona geliyor, bir konuşma yapıyor. Bu 
konuşma dinleyiciler arasında tepki yaratıyor 
ve dışarıdan da müdahaleler oluyor, bir olay, 
müessif bir olay doğmak üzere iken jandarma 
araya giriyor, olay önleniyor, gece bitiyor, halk 
dağılıyor. 

Sabah oluyor. Ertesi gün Elbistan'ın paza
rı. Civar illerden ve ilçelerden, köylerden, mal
larını satmak üzere pazara gelen vatandaşlar 
mallarını sergiliyorlar, alış - veriş başlıyor. 
Saat 9.30 sıralarında Hükümet Meydanında 
bir gruplaşma görülüyor; 300 - 500 kişi, elle
rinde sopala?, aniden saldırıya geçiyorlar, iş
te bundan sonrasını ben şahitlere söyletiyo
rum. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Mahkeme misiniz şahitlere söyletiyorsunuz? 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Evet, 
mahkemede ifade veren şahitbr de vardı bura
da ve Yüce Meclisin itibar edeceği bir şahit, 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının ifadesi vardı, 
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ama madem ki, arkadaşlarım, «mahkemeye inti
kal edon hususları burada açıklamayın» dedi
ler, bum... 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Bütün anıkladıklarının mahkeme ile ilgili hu
suflar... 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Efendim, 
mahkomo ilo ilgili olan sözlerim varsa, hatırla
tın orada keserim. («Konuş, kenuş» sesleri) 

Şimdi konuşuyorum; Gücük nahiyesinden 
Cemal Arslan ve Kâzım Haykır; Soğucak kö
yünden Halil Erkişi birbirlerini tamamlıyarak 
anlatıyorlar, tarafsız vatandaşlar. 

«Doğan Kılıç'm sözlerine nurcular içerledi
ler. Gcco teğmen, savcı, kaymakam bir hazırlık 
yapıyorlar, sünnî köylere araba ve cip gönde-
rip adam topluyorlar. Köylerden gelen nurcular 
şehirdoki nurca Darendelilorle birleşiyorlar.» 

Hiç kimseyi itham etmiyoruz, vatandaşın 
söyleri bunlar. 

«Ellerinde sopala? hücum ettiler...» 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Be

yefendi bunlar mahkeme ile ilgili hususlardır. 
BAŞKAN —• Efendim, lütfen müdahale et-

miyelim ve karşılıklı görüşmiyelim. 

HÜSEYİN BALAN (Davamla) — Evet. 
«Vurun Alevilero, komünistlere, diye bağı

rıp, yakaladıklarını dövdüler, çamura ve suya 
hatırdılar, salâvat getirin, diye yere yatırdılar, 
bıyıklarını kestiler, doktor Mehmet Koçak Hü
kümet kcnağımn önünde dövüldü, öldüğünü sa
nıp bıraktılar, Aleviler e ait dükkânlar, ecnazo 
otel yıkıldı, ilâçlar, buzdolabı suya atıldı, ya
taklar yakıldı, Birlik Partisinin levhası parça
landı.» 

Bunların mahkemeye bir tesiri yoktur. 
«O gün Elbistan'ın pazarı idi, seyyar satıcı

ların malları yağma edildi, 170 kişi ağır yara
landı, Kantarlı'dan Hasan, başına vurulduğun
dan aklını kaçırdı. «Bu işi başımıza Devlet ge
tirdi» diyor vatandaş, işte buna cevap istiyo
ruz. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Dovlei deniyor, Hükümet denmiyor. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Evet; 
«Bu işi başımıza Devlet getirdi» diyor vatan
daşın ifadesi aynen budur. Vatandaş, Hükü
meti, Devlet biliyor, Devleti de Hükümet bili
yor. 

«Devletin, saldıranları desteklediği kanaati
ne vardık. Elbistan müftüsü de saldıranlarla 
birlik oldu. Jandarma, polis, kaymakam, savcı 
müdahale etmediler, hepsi seyirci kaldılar ve 
saldıranların arkasında, onları desteklediler.» 

Vatandaşın görüşü bu... 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) —Adli
yeye intikal eden hâdise budur, bu mevzuda gö
rülmeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
bu, 132 nci maddeye göre... 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Kimseye 
dokunmuyor, efendim... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Balan. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bir 

hususu arz edebilir miyim Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Ar

kadaşımız bizi şahitlerin tarafsız kişiler oldu
ğunu beyan etmektedir. Bir şahidin... 

BAŞKAN — Tarafsız vatandaş, dedi efen
dim. Partisiz demek mânasında söyledi. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bir 
şahidin tarafsız vatandaj olup olmadığını be
yan etmek, yargı yetkisiyle ilgili değil midir? 

BAŞKAN — Değildir efendim. Anayasanın 
132 nci maddosinda mevzuubalnolan yargı yet
kisi, hâkimin, duruşmanın başından sonuna ka
dar alacağı kararlarla ilgilidir. Bu hâkim, bu 
sanığı tevkif etmemeliydi, şu bilir - kişi tetki-
katını yaptırmamalıydı, filânca vesikayı cel
be imeliydi, gibi yargı yetkisine tesir edici olay
lardır, 132 nci maddenin hedefi. Arkadaşımız 
olayı anlatıyor, bunun yargı yetkisiyle ilgisi 
yok. 

Kaldı ki, Sayın Abdurrahman Güler, başka 
bir husus daha var, ben, verilmiş olan önerge
leri, hulûs ile Meclisin ıttılaına arz ettim, üze
rinde müzakere aç-im ve nihayet oy ile mesele
yi hallettim. Meclis, bu mesele görüşülebilir, de
di. Şimdi, bunun içinden zatıiliniz sıyrılıp, 
Başkanlığı lütfen mesul tutmayın efendim. 

Ben, bilmiyorum açılan divanın mahiyeti 
nedir, burada kim şahittir, kim değildir. Ancak 
bildiğim bir şey varsa, 132 nci maddenin mâ
nası, muhtevası, hedefi biraz önce arz ettiğim 
husustur. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, bir şahidin tarafsız olup olmadığını 
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takdir etme, yargı yetkisinin içinde değil mi
dir? 

BAŞKAN — Efendim, o şekilde ifadede bu
lunmadı arkadaşımız, istirham ediyorum. Ha
san, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, tarafsız vatan
daşlar şöyle şöyle, söylüyorlar, dedi. Bundan 
benim anladığım mâna, yani bu vatandaşlar her 
hangi bir partinin malı değil, bir parti mülâha-
zasiyle, bir taraf tutarak bu ifadeyi vermiyor
lar, anlamını çıkardım. 

Böyle midir Sayın Balan lütfen ifade ediniz. 
HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Efet efen

dim, evet. 

BAŞKAN — İşte efendim, böyle diyor, böy
le anladım ben de. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sonra; 
bundan gocunacak, çekinecek bir şey yok. Bir 
olay olmuştur, Yüce Meclise bilgi sunuyorum, 
bir vazife ifa ediyorum. Bilenler susar, bilmi-
yenler dinler. Rica ediyorum, müdahale edilme
sin. 

«45 jandarma ceza evinde, 25 jandarma ka
rakolda vardı. Müdahale etmediler.» 

Muhterem arkadaşlarım, eğer iktidar men
supları, Sayın Bakan, bu ifadelerin yanlışlığı 
üzerinde veya yersizliği üzerinde duruyorsa, 
igte fırsat; araştırma önergesi kabul edilir, 
araştırma yapılır, bu araştırmaya çoğunlukla 
kendileri de girer, netice anlaşılır, kabul ede
riz. Biz de vatandaşı dinleyip muttali oluyoruz. 
Her halde olayın içinde bulunmadık. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Meclis neyi araştıracak?.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen müdaha
le etmeyin efendim. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Meclis neyi araştıracak, diyorum. 

BAŞKAN — Lütfen dinliydim efendim. 
Eğer kabule şayan bir teklif değilse oylarınız
la reddedersiniz. Ama istirham ediyorum, evve
lâ dinleyiniz efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Meclisin 
neyi araştıracağını konuşmamın sonunda arz 
edeceğim efendim. Konuşmamın sonunda neyin 
araştırılacağı Yüce Meclise arz edilecektir. 

«43 aded telgraf muhtarlar eliyle çekildi, 
Ankara cevap vermedi, onbin lira telgraf para

sı ödendi, zararlarımız tesbit edilmedi, yaralı
lar bakılmadı, saat 2 de asker geldi, örfi ida
re ilân ettiler, köylüleri şehire bırakmadılar, 10 
gün beklediler gittiler, şimdi Elbistan'a inemi
yoruz. Maraş Milletvekili Hacı Ahmet özsoy 
nurcuları kışkırtıyor...» işte vatandaşın şikâye
ti. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Delilleri var mı bunların? 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Evet de
lillere de sahibiz. 

BAŞKAN — Sayın Balan lütfen siz de kar
şılıklı konuşmayın efendim. Müdahale ediyor 
arkadaşlar, siz cevap vermeyin, kendi görüşme
nizi yapın, yoksa bunun sonunu alamayız böy
le. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Diğer şa
hitlerin ifadesi mahkemeye intikal etmiş oldu
ğundan dokunmuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, olaylar acıdır, maa-
^sef gülünecek değil, ağlanacak olaylardır. 
lizim kanaatimiz odur ki, kötü niyetle, kaba 
kuvvete dayanan tertiplerle Yüce Türk Mille
tini yönetmeye kalkanların Mahkemei Kübrâ-
dan evvel Yüce Türk Milleti hesaplarını el
bette görecektir. Evet «adalet, adalet» deyip 
adaleti katledenler, Anayasanın öngördüğü in-
^an haklarını ve hürriyetlerini düşünce, inanç 
Ye söz hürriyetlerini hiçe sayanlar, Müslüma-
nım deyip kan kardeşine, din kardeşine kan 
kusturanlar iki eşkıyayı dağdan indirmeye gü
cü yetmeyip, masum ve namuslu vatandaşları 
meydanlarda çiğnetenler yakalarını kanundan 
kurtarma yollarını bulsalar bile tarih önünde 
ve Yüce Türk Milletinin önünde mahkûmiyet
ten asla kurtulamazlar. 

Gece sıkışınca İstiklâl Marşı söyliyen mü-
tecavüzleri 10 jandarma ile korumayı başaran 
jandarma komutanı sabahleyin saldırıya geçen 
mütecavizleri neden durdurmayı düşünmemiş
tir? Düşünemezdi. Zira sabaha kadar yetkililer
le temasa geçilmiş, emirler alınıp verilmiş, ge
len emre göre hazırlıklar yapılmıştı. Balâ'dan 
gelen emir; «Dövün, kırın, yakın, yağma edin» 
şeklinde idi. Evet netice böyledir. Neden böyle 
bir tertibe lüzum görülmüştü? Onlar için lüzum 
vardı. Dinlenen telefonlar, ele geçen Birlik Par
tisi tebliğleri ve Birlik Partisi yetkililerinin 
demeçleri, Doğan Kılıçla Birlik Partisinin bir 
ilişiği olmadığını gösteriyordu. Ama Doğan Kı-

— 474 — 



M. Meclisi B : 16 13 . 12 . 1967 O : 1 

lıç, Ehlibeyt Gazetesinde Birlik Partisi doğar
ken desteklemişti. Bu yüzden tertibettiği ge
celere çoğunlukla Birlik Partisine sempati du
yanlar rağmet ediyordu. O halde böyle bir ola
yın tertibi Birlik Partisinden kurtulmak için 
elde bir doküman olabilirdi. Bu da bizim ka
naatimiz. Tahkik edilir anlaşılır. 

Üstelik, Birlik Partisine yöneltilen mez-
hepçi ve bölücü, iftira, isnat ve ithamlarının 
ışığı altında bu partiyi tutanlara bir göz dağı, 
bir korku ve şüphe vermek Adalet Partisinin 
gelir hanesini kabartabilirdi ve Adalet Parti
sinin hâmisi bulunduğu nurcuları son derece 
memnun ederdi. 

Hesapları tutmadı arkadaşlarım, hesaplar 
tutmadı, zira akşamki havaya göre Alevilerin 
hiç olmazsa bir mukavemet göstereceği, bu ha
reketin bir arbede halinde gelişeceği, böyle bir 
manzaraya kolaylıkla isyan damgasını vurmak 
ve isyanın sorumlusu olarak gösterilecek Birlik 
Partisinin köküne kibrit suyu dökmek mümkün 
olacaktı. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bir
lik Partisi Alevilerin partisi midir? 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Size bura
dan cevap vermek mecburiyetinde değilim. 
Gelir buradan cevabını verirsiniz. Değildir, 
efendim, Türk Milletinin partisidir. Türk Mil
letinin içinde Alevi varsa, elbette Alevinin 
partisi, Sünni varsa, elbette Sünninin partisi. 
Ne sandınız, ne zannediyorsunuz? 

BAŞKAN — Tekrar istirham ediyorum, 
lütfen karşılıklı konuşmayın. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Birlik 
Partisi 32 milyon Türkün partisidir ve bunu 
size kuvvetiyle gösterecektir. Bunu görecek
siniz yakın bir gelecekte. 

Birlik Partisi kimin partisi olduğunu göre
ceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Balan siz, size sorulan 
sorulara cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Şaşılacak 
bir tevekkül içinde ölesiye döğülenler, sopala
ra karşı kollarım bile kaldırmadılar arkadaş
larım ve vuranların dönüp yüzlerine bile bak
madılar. Bu hazin manzara, mezhepçiliği kim
lerin yaptığını ayırıcı, bölücü ve kinci davra
nışların nereden geldiğini açıkça ortaya koyu

yordu. Gözün varsa gör, dört saat devam eden 
bu tek taraflı saldırıya Hükümetin seyirci ka
lışı ve hattâ bu hareketi destekleyici tutumu 
iç meselelerdeki siyasetinin mihenk taşında 
ayarını veriyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, olan maalesef ol
muştur. Türk Millî siyasi tarihinin aydınlık 
yaprakları üstüne bir damla kan ve bir damla 
göz yaşı düşmüştür. Yapılacak iş bu lekeyi iz 
bırakmıyacak şekilde temizlemektir. Yüce Mec
lisin bunu başaracak vatanperver, milletini se
ven temiz vicdanlı insanlarla dolu olduğunu 
biliyorum ve hepinize yürekten güveniyorum. 
Büyük vatan şairimizin tarihin derinliklerinden 
gelen sözleriyle şu ezelî derdimizin çözüme 
ulaştırılmasını hepinizden istirham ediyorum. 

«Çiğnendiği yeter varlığımız cehl ile kahre» 
«Doğrandı mübarek vatamn bağrı sebepsiz» 
«Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare» 
«Kan kardeşi, can kardeşi, din kardeşiyiz 

biz.» 
Muhterem arkadaşlarım, araştırma önerge

si ile tetkik ve tesbitini istediğim hususları 
maddeler halinde açıklıyorum. Biraz evvel ar
kadaşlarım sormuşlardı, şimdi açıklıyorum: 

1. — 11 . 6 . 1967 akşamı Elbistan'da dü
zenlenen halk ozanları gecesinin tertipçileri, 
maksatları, yetkili mercilerden izin alınıp alın
madığı, Hükümet yetkililerinin bu gece ile il
gilenme dereceleri ve gecenin devamı sırasın
da yapılan konuşmanın metni, konuşmaya tep-' 
ki gösterenlerin kimlikleri. Bu tepki netice
sinde muhtemel bir hâdisenin zabıtaca ne şe
kilde önlendiğinin tesbiti. 

İzin verilip verilmediğini soruyorum, izin 
verilmiştir arkadaşlarım. İtimat ettiğim bir ar
kadaşıma, Sayın içişleri Bakam, bendeniz da
ha M. P. de iken, Doğan Kılıç'm komünistlik
ten takibedildiğini, dosyasının, fişinin bulun
duğunu ifade etmiş. Mahkûmiyeti olduğunu 
söylemiş. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Komünistlikten mahkûmiyeti var. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Tamam 
efendim söylemiştiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Söylemiş değil, mahkeme kararı var. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Biz de 
kabul ettik ve ben Birlik Partisi Genel Başka
nı olduktan sonra bu hususu nazarı itibara ala-
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rak teşkilâtıma tamim gönderdim, bizzat mü
cadele ettim ve Doğan Kılıç'm çıkarmakta ol
duğu Ehlibeyt Gazetesi, biraz da bizim bu 
gayretlerimizle tutunamadı, kapatıldı. Ondan 
sonra Anadolu'da ehlibeyt geceleri düzenleme
ye kalktı. Bunlarla da mücadele ettim, teşki
lâtın bu gecelere itibar etmemesini, mensupla
rımızın bu gecelere dsvam etmemesini ısrarla 
tenbih ettim ve bir defasında Adana'ya kadar 
gidip Yenice'de düzenlediği bir gecede hiç müş
teri bulamadığından zarar edip oradan kaçtı
ğını ve izini kaybettiğini bizzat ifade etmek 
.isterin. 

Şimdi arkadaşlar; işte oradan kaçtıktan 
sonra, izini kaybettikten sonra Elbistan'a gi
diyor ve yine Hükümetten izin alıp bu gecele
ri tertipliyor. Madem ki, Doğan Kılıç komü
nistlikten takibedilmi?, mahkûm edilmişti, ma
dem ki, zararlı bir insandı, onun faaliyetleri 
Hükümet tarafından takibadiliyorsa bu gecele-
re Hükümet nasıl müsaade vermiştir? işte bunu 
anlıyamıyorum. 

HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — Anlarsın 
biraz sonra cevap verilince. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — İkinci 
olarak tetkikini istediğim husus; 12 . 6 . 1967 
günü meydana gelen tecavüz ve tahrip olayla
rının elebaşılarının tesbiti, bu olayları mey
dana getirenlerin ne şekildo toplanıp hazırlan
dıkları, kimlikleri, olayların cereyanı sırasın
da kaymakam, jandarma komutanı, polis ko
miseri, savcı, polis ve jandarma birliklerinin 
tutum ve davranışlarının tesbiti. 

Sayın Hacı Ahmet, anlarsın, demişti. Ben 
sizi temin ederim, bu olayların yarı yarıya 
suçlusu kendisidir. (A. P. sıralarından gülüş
meler). 

Evet, Maranta Hükümet demek Hacı Ah
met demektir ve ylno Elbistan'da daha bundan 
birbuçuk - iki ay evvel jandarma karakoluna 
elli - altmış kişi ile baskın yapıp jandarma baş
gediklisini dövmüş ve oradaki tutukluyu alıp 
ailesine teslim etmiştir ve jandarma başgedik
lisini de Maraş'a nakle îtirmiştir. Dahiliye Ve
kilinin koltuğuna oturup kendini kuvvetli gör
me, sen de suçlusun. (Gülüşmeler) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — öyle ise ban bırakayım da Hacı Ahmet 
idare etsin. (Gülüşmeler) 
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HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Maalesef, 
maalesef iş onlara kaldı. 

3. — dövülenlerin kimlikleri ve adedlerinin 
tesbiti ile yaralarının ağırlık dorecoleri, rapor
ları ve tedavi şekilleri... Tosbitini istiyorum. 

4. — Tahrip, ifna ve yağma edilen dükkân
ların ve içindeki malların sarar miktarları. Pa
zar yerinde malları ifna vo yağma edilen seyyar 
satıcıların uğradıkları zararın tosbiti. 

5. — ika edilen zararın hak sahiplerine ne 
şekilde tazmin edileceğinin tesbiii. 

6. — Haksızlığa uğrıyan, binası tahribedi-
len levhası parçalanan Birlik Partisinin Elbis
tan ilçe merkezindeki tahribatın hedefi, zararın 
miktarı ve ne şekilde tazmin edileceğinin tes
biti. 

7. — Elbistan'da halkın normal hayata ula
şıp ulaşmadığının tesbiti. 

8. — Zaman zaman vukua golen bu gibi 
müessir olayların inlenmesi ve tekerrür etme
mesi için alınması gerekli tedbirlerin tesbiti 
vo bu hususları belirten raporun umumi heyeie 
getirilmesi için bir Meclis araştırması açılma
sına karar verilmesi lüzumuna kaani bulunu
yorum ve ayrıca Hükümetin ve bizzat içişleri 
Bakanının yetkisi dışında örfi idare ilân edi
lip edilmediğinin tahkik vo tesbitini istiyorum. 
Yüco Meclis bu hususta olumlu karar verdiği 
takdirde hor partiden bir kişinin bu komisyo
na katılmasında araştırma komisyonunun ta
rafsızlığı bakımından fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum. Millî ve sosyal meşalelerimizin çözümün
de hepinizin benden daha arzulu, titiz, uyanık 
olduğunuza inanıyor, Yüco Türk Milletinin 
millî birliği, huzuru ve sükûnu için Yüco Mec
lisin önergemi olumlu karrılıyacağma inanıyo
rum. Karar Yüce Meclisindir. 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selâmlarım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker arkadaşımız 
bir önerge vererek Meclis araştırmalarında 
tatbik edilen İçtüzüğün 171 nci madebsi gere
ğince önce ilgili bakanın görüşmesi gerektiği 
tezini savunuyor ve bunun için do diyor ki; 
«19 . 3 . 1965 tarihli 78 nci Birlerimde de böy
le olmuştur.» Bu birleşimde ne oldu, bilmiyo
rum tabiî. Sayın Reşit Ülker'in beyanı muhak-
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kak ki, doğrudur. Ancak henüz önümüzde ye
ni bir tatbikat var. Sayın Mustafa Ok'un tü
tün meselesiyle ilgili araştırma önergesinde ev
velâ önerge sahibine söz verildi, Sayın Cihat 
Baban'ın ilâç mevzuu ile ilgili önergesinde Sa
yın Cihat Baban'a önerge sahibi olarak önce 
söz verildi. Ayrıca onun yanında Sayın Balan'-
m önergesinin görüşülmesine geçilecektir dedi
ğim zaman burada hazır bulunan Sayın içişle
ri Bakanı da söz istemedi. Tabiî istediği tak
dirde İçtüzük gereğince öncelik hakkı vardır, 
her zaman verebilirim, istemiyorlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bu konuda 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu Meclis araştırmasında içtüzük
te sarih bir hüküm mevcudolmadı^ı için 
10 . 3 . 1965 tarihinde 73 nci Birleşimde Baş
kanlık bir karar süratini Meclise getirdi ve 
Mecliste kabul edildi. Buna göre ilga edilmiş 
bulunan içtüzüğün Meclis tahkikatı ile ilgili 
maddelerinin bir kamını ki, bu arada 171 nci 
madde de vardır, Meclis araştırmalarında kul
lanılması esası kabul edildi ve o tarihteki Mec
lis zaptında da görüldüğü gibi Başkan, 171 nci 
madde Mecelis araştırmasına tatbik edilecek, 
ilga edilmiştir aslında, Meclis araştırmasına 
tatbik edilecektir dedi. Orada alâkadar vekil 
ve takriri veren veya verenler veya mazbata
yı yapan encümen dinlendikten sonra, diyor. 
Binaenaleyh bu işin başında ya evvelâ vekil 
yahut önergeyi veren konuşur. Konuştu, on
dan sonra da söz alanlar sıraya girip bu mu
amelenin tamamlanması lâzımgelir. O zaman 
böyle yapıldı ve karar böyle. 

Şimdi o arada bâzılarına tatbik edilmemiş. 
Tabiî bendeniz veya bir başka Parlâmento üye
si arkadaşım bu noktayı görüp söylemiş olabi
lir, ama işin hakikati bu ve bakanın başta ko
nuşmasında yani böyle bir kaidenin kabulünde 
fayda var. Birtakım noktalar açıklanmış olur, 
önergeden sonra. Daha sonra konuşacak ha
tipler de o konuşmanın ışığı altında, o bilgile
rin ışığı altında konuşmak imkânına sahibolur-
lar. Yoksa içtüzüğün bu hükmünü Başkanlık 
bize teklif etmezdi. Binaenaleyh şu anda Baş
kanlığın bunu savunması gerekir ve doğrusu 
da budur. Arada İM - üç defa böyle yapıldığı 

da doğrudur. Ama bilerek yapılmamıştır, ikaz 
edilmemiştir, doğrusunu yapmak en doğrusu
dur. 

BAŞKAN — Bu konuda başka bir mütalâa 
var mı efendim? 

Sayın Sabit Osman Avcı buyurunuz. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; üzerinde ko
nuştuğumuz konu, Anayasanın Meclisin dene
tim yollarından birisidir. Denetime tabi tutu
lan Hükümettir. Her ne kadar belli bir konu
da Meclis araştırması açılması isteniyor ise de, 
bu maddenin başlığında da bu denetim yolla
rından biridir, denetime tabi tutulan evvel 
emirde ithamları, iddiaları ve bütün siyasi par
ti gruplarının sözlerini, iddialarını görüşleri
ni dinliyecektir ki, sonunda bu konuda Hükü
met görüşünü bu Meclisin kürsüsüne getirebil-
sin. Ancak içtüzüğün bu maddesinde Hüküme
te takdimen söz almak hakkı tanınmıştır. Her 
hangi bir anında acilen izahına, Meclise arzı
na lüzum görülen hususta Hükümet üyelerin
den birisi bu konuda takdimen söz alabilir. 
Bunun takdiri Hükümete aittir, zorlama ile 
olacağı kanaatinde değilim. Bugüne kadar tat
bikat böyle olmuştur ve oluş şekli de doğru ol
muştur. Aynı şekilde muamele yapılmasını ve 
müzakerelerin aynı usul ile yürütülmesinin 
doğru olduğu kanaatinde olduğumu arz ede
rini. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim bu babda müzakere
nin devamına veya oylamaya lüzum görmüyo
rum. 

Söz sırası işçi Partisi Grupu adına Sayın 
Yusuf Ziya Bahadmlı'nındır, buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Yozgat) —- Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

Haziran ayı içinde Elbistan'da vukubulan 
olaylar üzerinde bir Meclis araştırması istiyen 
önergeyi T. i. P. Meclis Grupu olarak olumlu 
karşıladık. 

Bu olayın gerçek sebeplerinin ortaya çıka
rılması, Anayasa'nın sağladığı haklar içerisin
de meseleye bir çözüm yolu bulmak amaciyle 
bir Meclis araştırmasının gereğine inanmakta
yız. 
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Elbistan olayı tek bir olay değildir. Bu olay 
yalnız Elbistan'da vukubulsaydı pek önemse-
miyecek ve mahallî idarelerin, Hükümetin bir 
hareketi, bir davranışı olarak karşılıyacak, 
üzerinde fazla durmıyacaktık. Oysa, Elbistan 
olayı tek bir olay değildir. Hele son yıllarda 
yurdun dört bir yanında âdeta günlük olaylar
dan biri haline geldi. Bir süre önce bir Diya
net işleri Başkanının «Alevilik diye bir şey 
yoktur» demesi, bardağı taşıran damla olmuş
tur. Bu söz, âdeta bir işaret sayıldı; yurdun 
birçok yerinde olaylar birbirini kovaladı, tik 
çıkışı istiklâl ve Yeni istanbul Gazeteleri yap
tılar. Aleviler için büyük bir hakaret kampan
yası açarak Alevilerin komünistliğinden, din
sizliğinden söz eden tefrikalar düzenlediler. 
Antakya'da polis Alevileri savunan bir gazete
yi sattığı için bir vatandaşı 36 saat durmadan 
dövdü. Zara'da ölen bir vatandaş Alevi oldu
ğu için cami imamı tarafından namazı kılın
mamıştır. Ankara'da Altındağ'da Telsizler İlk
okulu din dersi öğretmeni: «Kızılbaşlar Müslü
man değildir, çamurdan insandır» demiş itiraz 
eden Alevi öğrencileri tokatlamıştır. Şiran'da 
bir ortaokul müdürü aynı davranışta bulun
muştur. Karlıova'da bir hâkim: «Alevilerin şa
hitlikleri muteber değildir» diye hüküm koy
muştur. Tokat'ın Çamlıbel bucağında partizan
lık yüzünden Alevî - Sünnî çatışması olmuş, 
haftalarca pazar kurulamamıştır. Muğla'nın 
Ortaca bucağında aym olayların daha somut, 
daha tiksindirici bir örneği verilmiştir. Tarla
da çalışan bir alevi kadına tecavüz edilmiştir, 
bir genç öldürülmüştür ve gece gündüz silâh
lar atılmış, kurşunlar sıkılmıştır ve «Alevile
rin kökünü kazıyacağız; on aleviyi öldürmek 
bin defa Hac'ca gitmekten evlâdır» sözü köy, 
köy yankılanmıştır. (A. P. sıralarından müda
haleler «Böyle şey yok» sesleri) Bir süre ön
ce Haziran ayı içinde... 

HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — Utan
maz adam. 

T. i. P.-GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Beyefendi, ben burada 
vazife yapıyorum, utanmaz olan sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın özsoy; müdahale etme
yin efendim. Her hatibin her lâfına... 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Utanmıyan insan, 
utanmıyan... 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı; bu şekilde 
hitabetmeyiniz siz de efendim. 

Konuşmanıza devam edin, her müdahaleye 
cevap vermeyin istirham ediyorum. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
BAHADINLI (Devamla) — Beyefendi, bana 
hakaret yapıyor burada. 

BAŞKAN — Kim ne hakaret yaptı efen
dim; bana söyleyin, ona göre cezasını verelim. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
BAHADINLI (Devamla) — ismini bilmiyo
rum, Sayın Bakanın yanındaki zat, burada 
«utanmaz adam» diye hakarette bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Özsoy, istirham ediyo
rum, bir milletvekiline bu şekilde hitabedemez-
siniz; bir. 

Normal her zaman oturduğunuz yer bura
sı değildir, buraya müdahale etmek için mi 
geldiniz efendim? istirham ediyorum, yapma
yın siz de böyle. 

HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — Mem
leketi ikiye bölmek mi istiyor? 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum 
oturun lütfen. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUSUF ZÎYA 
3AIIADINLI (Devamla) — Memleket kirin ts-
"olinzde değildir. Ben bütün... 

BAŞKAN — Sayın Bahadınlı, cevap verme
yin diyorum sise efendim, Müdahale etmeyin. 
Gonel Kurulun kararı ile sizi dışarı çıkartırım 
Sayın Özsoy. Her hatibe müdahale etmeyin 
efendim. İstiyorsanız söz alın yazalım, gelin ko-
"uışun. 

Siz devam edin, sayın hatip. 
HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — İstlyo- • 

T. t P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
Bahadınlı (Devamla) ;— Bir süre önce Haziran 
ayı içinde de Elbistan ilçesinde aynı olaylardan 
bir başkasına tanık oluyoruz : Tertibedilen 
«Halk şairleri gecesi» bahane edilerek ertesi 
gün, söylentiye göre bir A, P. K milletvekili, 
sağcı, sağlık memuru, lise müdürü, bir hâkim, 
jandarma kumandanının teşvik vo tahriki ile 
aleıvi avına çıkan yüzlerce eli sopalı, silâhlı 
Tüf|;satlı kişi, bu olayı yürütmüştür. (A'. P. sı
lalarından müdahaleler) Nerede bir bıyıklı kişi 
görseler «bu alevidir» diye üzerlerine saldıra
cak gülünçlülüğe düşmüşlerdir. Bayıltıncaya-
dek dövmüşlerdir. Kasaba içinde lalevi vatan-
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daşlara ,ait dükkân, ev, otel -ve iş yeri adına ne 
varsa hepsini yakıp, yıkarak yağma etmişler
dir. Hükümet kuvvetleri olaya seyirci kalmış
tır. Haftalarca alevi köylülere köylerinden dı
şarı çıkamamışlardır. Alevi sünnî köyler ara
sında bir çeşit mehzep kavgası olmuştur. Bu 
bir vahşettir. İlksel topluluklarda görülen ve 
ve bu toplulukların yapısı, yönetenlerin çıkarı 
gereği olan ve artık tarihe Ikarışan çok çirkin 
olaylardandır. 

Sayın Mil'loivekilleri; inanç farklılığı ta
rihî bir zorunluluktur. Dünyadaki bütün ulus
larda olduğu gibi Türkiye'de de aynı din ve 
mezheplerden olan yurttaşlar vardır. Çünkü 
Anadolu yüzyıllar boyunca türlü ulusların ya
şadığı ve türlü tarih olaylarının geçtiği ülke
dir. Bu bakımdan yurttuşlarımızm değişik din 
ve mezheplere bağlı olmalarını bu tarihsel ge
lişmenin gereği olarak görmek mümkündür. 
Bunların varlığını kabul etmek Anayasaya ve 
ulusal bütünlüğümüze, aykırı değildir. Tam 
tersine, Anayasanın buyruğunda bu yurttaş
lara inanç ve ibadet özgürlüğü ve eşit mua
mele sağlanması gerçek anlamdaki bir ulusal 
bütünlüğün gereğidir. Din ve mezhep fark
larının varlığını ka,bul etmek; bunlar arasında 
fark gözetm^'ı, farklı muamele yapmak anlamına 
gelmez. Ayrılığın varlığını kabul etmek i'le ayrım 
yapmak keyfiyetini birbirine karıştırmamak ge
rekir. Anayasamız herkesi inanç özgürlüğün^ 
sahip kılmıştır. Anayasamız vicdan, dinî inanç, 
kanaat düşünce özgürlüğünü pek açık bir dil 
ile tanımlamaktadır. Anayasamızın 12 nci mad
desi, «herkes, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşün
ce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrılığı göze
tilmeksizin kanun önünde eşittir» der. Anaya
sanın ve bıı bunu tamamlıyan öbür maddelerinin 
bugün uygulandığını söyliyemeyiz. Tam ter
sine olaylar bu maddelerin öngörüdğü özgür
lüğe karşı bir gel'şme göstermektedir. Okul
larda, kurslarda, camilerde yapılan dinî eği
tim ve öğretim Anayasanın vatandaşa tanı
dığı birtakım özgürlükleri zedeleyici, ortadan 
kaldırıcı mahiyettedir. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de alevilik 
bir vakıadır. Güneşin balçıkla sıvandığı , hiç
bir zaman görülmemiştir. Gerçekleri görme-
mezlikten gelmek hiçbir zaman ulusal çıkarla
rımıza, yararlı olamaz. Türkiye'de bir- vakıa 
vardır, bu alevîlik vakıadır. Devlet bunu gör-

memezlikten gelemez, hükümetler bunu değişti
remezler. Devletin ve hükümetlerin görevi bu va
kıadan hareket ederek halk gruplarından birini 
liğerine tercih etmeden insanlıkla yıırtclaşlık 
haklarını teslim etmektir. Türk Bildiğinin an
lamı da budur. Türk lâikliği Devletin her 
çeşit inanç karşısında tarafsız olması de
mektir. Devletin her çeşit dinî ,inanç, mezhep, 
âyin ve kuruluşlar karşısında tarafsız olması 
ve hepsini de eşit himayeye tâbi tutması de
mektir. Türkiye'de lâiklik, dinin gericilik, yo-
ba'dıl'ı faMörü, bir istismar konusu olmaktan 
kurtulması anlamındadır. Bu yüzdendir ki, çe
şitli inançta olan halkımıza yol gösterici, ye
istirler görevler yüklcnr.ıi^T. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Mûclis araştırması ile ilgisi var mı bunların... 
(A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, sakin olun. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Tef

rika yaratıcı konuşmalar yapıyor. 
BAŞKAN — Başında söyledi efendim; El

bistan olayları alevi sünnî mücadelesi şeklinde
dir, bunun tahkikini istiyoruz dedi. İstirham 
ederim, yanlış olabilir, hepsi yanlış olabilir; 
kabul. Ama, görüşü bu. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Mevzuun dışında konuşuyor. 

BAŞKAN — Mevzuun dışında değil, efen
dim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Sayın arkadaşım ben 
tefrika yapmıyorum; yapılanları anlatıyorum. 

FASKAN — Sayın Bahadmh, cevap verme
yin efendim müdahalelere: 

T. t P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
TîADINLI (Devamla) — Diyanet işleri Başkan
lığı teşkilâtının Anayasamızda yer alması ile 
bn teşkilâta IMk Cumhuriyet rejimini korumak 
ve Anayasa gereğince mezhepler arasında fark 
gözetmeden dinsel hayatı düzenlemejk görevi 
verilmiştir. Ama, uygulamalar bu göreve 
ters düşmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığın
da yalnız bir mezhebin temsil edilmesi, diğer 
inanç topluluklarına yer verilmemesi, cami
lerde verilen vaizlerin yön ve konularını etki
lemekte, öbür inanç gruplarını kâfir olarak 
nitelendirmektedir. (A. P. sıralarından müda
haleler; «mevzu ile alâkası yok, tahrikte bulu
nuyor» sesleri.) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. Sayın Bahadmlı sözlerinizin başında 
Elbistan olaylarının filhakika bir Alevî - Sün
nî mücadelesi şeklinde cereyan ettiğini söyledi
niz. Ama konu, araştırma önergesi bu değil
dir. Bu itibarla bu mevzuda fazla derinleşme
den arattırma önergesini ns bakımdan destek
lediğinizi söylemekle iktifa ediniz lütfen. Bu 
sözlerim sizi sadede davet eden birinci ihtarım-
dır, buna göre konuşunuz efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Sayın Balkanım, bu 
Elbistan'da olan kavganın müsebbiplerini, ki
min haklı, kimin haksız olduğunu anlatmak 
istemiyorum. Bu çok önemli bir konudur ve 
yüz yıldan beri Türkiye'de oluşagelen ve her 
zaman Türk toplumunu rahatsız eden bir olay
dır. Bunun derinliklerine inmek, bunun ne
denlerini ortaya çıkarmak gerekmektedir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Ben bir farklılık göremiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Aka
lın. Şimdi Sayın Bahadmlı, Sayın Hüseyin 
Ba'lan'ın önergesi Türkiye'deki Alevî - Sünnî 
mübadelesinin kökleri, sebepleri, izale çarele
ri üzerinde bir Meclis araştırması olsun demi
yor efendim. Elbistan'da filânca tarihte cere
yan edan bir belli olayın tahkikini istiyor. 
Onun için istirham ediyorum ve demin arz et
tiğim gibi bu sözlerim size İçtüzük gereğince 
yapılmış birinci ihtardır. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Sayın Başkanım, ben 
olayı nasıl anlatırım, olayın nedenlerini söyle
meden? 

BAŞKAN — Efendim, ben görüşümü söyle
dim. Siz istiyorsanız devam edin. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Arkadaşlar, bu durum 
yalnız bir inanç farklılığı meselesi değildir. 
Bu bir yerde ekonomik yönü olan bir mesele
dir. Alevîlerin yüzyıllardır ezilmişliği, hor
lanışı doğrudur, ama Alevileri bu duruma dü
şüren Sünnî çoğunluğu değildir. Genellikle sö
mürü esasına dayanan toplumlarda sömürüyü 
yürütebilmek için din, mezhep farkları kışkır
tılarak vatandaşlar birbirine düşman kampla
ra ayrılır. (A. P. sıralarından «siz yapıyorsu

nuz» sesleri) Bizdeki Sünnî - Alevîlik çatışma
sının temelinde bu gerçek yatmaktadır. Sö
mürü düzenin devamından en çok yararlanan
lar ve onun devamı olan emperyalistler ve 
onun içerdeki... (A. P. sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, müsaade edin 
efendim, bu sözlerinizin her halde Elbistan 
olayı ile alâkası yok efendim, istirham ederim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
idare edemiyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun siz idare edin efen
dim. O zaman anlarsınız nasıl idare ediliyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Evvelce ihtar etseydiniz buna sebep kalmazdı. 

BAŞKAN — Saym Bahadmlı, size ikinci 
ihtarımı da veriyorum. Lütfen konu dışma çık
madan konuşmanızı tamamlayınız. 

T. i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Türkiye'de halkın meselesi birbiriyle dö-
ğüşmek değildir, insanca ve barış içerisinde 
yaşamayı ister halkımız. Görünüş odur ki, hal
kımızı birtakım sunî bölümlere ayırmadan in
sanı bütün yönleriyle insan kabul eden, her 
türlü inanç özgürlüğüne yer veren, onu haz
meden, kişiyi düşünce ve inancından dolayı 
kmamıyan, onu ekonomik özgürlüğe kavuştu
ran bir düzen kurulmadıkça, bu nevi çatışma
lar devam edip gidecektir. 

Yurdumuzda açıkça ortaya çıkan Alevî -
Sünnî çatışmasında hükümetler büyük kusur
lar işlemişler, tehlikeli birer yol tutmuşlardır. 
özellikle A. P. iktidarı zamanında birtakım 
gizli dinsel hareketlerin arttığı gözden kaçma
makta ve bu durum mezhep çatışmalarını ve 
diğer gerici davranışları teşvik etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde son yıllar
da yurttaşlar arasında çıkan bu türlü mezhep 
kavgalarının nedenlerine eğilmeyi bir görev 
saymalıyız. Bunun için de bir Meclis araştır
ması istiyen bu önergeyi olumlu karşılamalıyız. 

Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu feu öner
ge için olumlu oy kullanacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Nasuh Nazif Arslan; 0. 

H. P. Grupu adına. («Yok» sesleri) 
Sayın irfan Solmazer, Güven Partisi Gru

pu adma, buyurun. 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İRFAN 

SOLMAZER (Tokat) — Muhterem arkadaşla
rım, Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Ba-
lan'ın, Elbistan olaylannı yerinde incelemek 
üzere bir Meclis Araştırması Komisyonu seçil
mesini teklif eden önergesi münasebetiyle Gü
ven Partisi Grupunun görüşlerini kısaca arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Adaletin el koyduğu bir konunun teferru
atı üzerinde duracak değilim. Sadece Güven 
Partisinin bu konu ile ilgili temel görüşlerini 
vo milliyetçilik anlayışının anahatlarını arz 
edeceğim. 

Büyük Meclisin mezhep münakaşalarına gir
mesini çok üzücü ve elem verici telâkki ediyo
ruz. Bugün milletimizi yükseltmek, mutlu
luğa ulaştırmak için Atatürk milliyetçiliğini 
bir manivela gibi kullanmak zorundayız. 

Bu manivelayı dayayacağımız tek dayanak; 
millî birlik ve beraberlik içinde, birbirini se
ven, mânevi inançlarına hürmet eden Türk va
tandaşlarının yaşadığı Türkiye'dir. Cenabı 
Hak hiçbirimizin doğacağı ananın soyunu, so-
punu, meslek ve mezhebini seçme hakkını biz
lere tanımamıştır. Misak-ı Millî hudutları içe
risinde kaderde, tasada, kıvançta, ülküde or
tak bir millet olmak zorundayız. Anayasamı
zın hükmü de budur. G. P. kanun önünde eşit 
olan bütün vatandaşlarının bölünmez bir bü
tün halinde millî şuur ve ülküler etrafında 
toplanmasına çalışır. Aynı millete mensubol-
maktan doğan birlik, tesanüt ve karşılıklı sev
gi, saygı duygularının daha da kuvvetlenmen 
ve fertler, zümreler, sınıflar arasındaki her 
türlü farklılıkların mîllî beraberlik ve bü
tünlüğü bozmaması amacını güder. G. P. vic
dan, din, ibadet hürriyetine kar^ı en yükssk 
saygıya ifade eden vo vatandaşların dinî inanç
ları sebebiyle baskı ve farklı muamele görme
lerini önliyen bir görüşe sahiptir. Bu görüş, 
vatandaşın mânevi değerlere bağlılığını ve 
dinî inançlarını en yüksek bir ihtiram mevkiin
de tutarak ve bu inançlarını siyasi sömürme 
komi3r. yapılmasını önliyerek Türk toplumu
nu çağda] medeniyet seviyesine ulaştıracak 
bir görüştür. Toplayıcı, birleştirici ve yüceltici 
Atatürk milliyetçiliğini varlığımızın teminata, 
kalkınmamızın ilham kaynağı ve şaşmaz reh
beri sayıyorum. Milletimizin yaşama gücünü 

ve yükselme hızını böylesine topUayıcı, birleş
tirici bir milliyetçilikte görüyoruz. 

Türkiye'de Türk vatandaşları vardır. İkin
ci sınıf vatandaş yoktur. Dinimiz insanların 
birbirine zulmetmesini haram kdmıştır. Vatanı
nı, tarihini, milletini sınıf ve mezhep farkı gö- -
zetmeksizin bütünü ide sevmek milliyetçiliğimi
zin hareket noktasıdır. Türk insanını birbirine 
düşürecek, Türkü Türke, müslümanı müsjürna-
na düşman edecek mezhep kavgaları yabancı 
ideoloji taklitçiliği ve kökünde nefret, kin, bö
lücülük olan sımf kavgaları milletimizin bü
tünlüğünün amansız dirmanıdır. Mevkiler par
tiler, meslekler vo mezhepler ayrı dabilir; va
tan birdir, millet birdir. Bu millet Türk Mil
leti, b!i vatan Türk Vatanı, bu Devlet Türk 
Dc'vCotidir. (Güven Partisi sıralarından alkış
lar) Bu Memleketin ikiye bölünmesine izin 
vormiyeceğiu. ve Güven Partisi olarak bunun 
en çetin mücadele3İni her zaman cesaretle, şe
refle- vereceğiz. Güven Partisi olarak bu konuda 
oylarımızı kullanmak için diğer grupları ve 
Hükümeti do dinlemek zorunda olduğumuzu 
arz eder hepinize saygılar sunarım. (Güven 
Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sabahattin Savacı. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşano) — Muhterem Başkan, Muh-
oerem arkadaşlarım; Türk milliyetçiliği bütün 
ihtilâfları, bütün kanaat ve inanç ihtilâflarını 
bertaraf eden çok kuvvetli bir faktördür. Türk 
milliyetçiliği gibi uzun tarihi kavrıyan bir 
tane daha bu güçte emsali olmıyan, 32 milyon 
insanı birbirine perçinliyen bir espri daha bu
lamıyorum. Türk milliyetçiliğinin içerisinde 
farklar aramak, Türk milliyetçiliği içerisine 
farklar sokma gayretine girmek, bu sağlam ya
pının hiçbir yönüne asla tesir etmez inancını, 
taşımaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk milliyetçiliği
nin yapısını tarihin akışı içerisinde Anayasamız
da ifadesini bulan kaderde, tasada ve kıvançta 
beraber olma, bir olma ilkesi çok güzel ifade et
mektedir. Değerli arkadaşlarım, bir seyahat mü
nasebetiyle yurt drmda Anadolu'ya, Anadolu 
Türk'üne hasret olan İran Türklerinin bir top
lantısında bulunmuştum, iran'da Azeri Türkleri
nin de biliyorsunuz ki, büyük bir kısmı sünni 

— 481 — 



M. Meclisi B : 16 13 . 12 . 1967 O : 1 

değil, şiîdirler. Fakat si^c kelimelerle ifade cde-
miyeceğim. büyük millî. sıneu, büyük mikî vah
deti onların ararımda yaşad?ğmıı bu yüce kürsü
den büyük milletime ve büyük mille i.imrı süs 
münıta?: üyobrine ifade etmek isterin. Birbirin
den ne kadar uşakta olurlarsa olsun, hangi n a l 
ların içinde, hangi teskderin altında olurlarsa 
olsun, Türk varkğrm, Türk olraanm, Türk milli
yetçim. olmanın, kuvvetini, kudretini ora-la Türk-
Ircin a?asra;la nefsimde ya-admı ve bir defa da
ha kanaat getirdim ki, hangi tesirle olursa olsun 
Anadolu Türklüğünün ve bütün Türklüğün, 
Türk oİEa'iim vermiş olduğa büyük hasleti, g,'a-
ru, ki, biz bunu mîlietçilik olarak ifade ediyo
ruz, bu baskıların, bu iftirakın çek'ü ne ekrma 
olsun haleldar etmediğini bütün güsü ile, bütün 
hamseti ile gördüm ve içinde yaşadım. Bu sebep
le Türkiye'de de Türk mîlîiyA;g.f ğ-mn kuvvesi
ne bu kabil inanç. farklarının hiç'.'.-ir suretle tesir 
etmiyeseğine ku/vetle inanan bîr ark Aaşînmmı 
ve Adalet Partisi Gmpu da Türk milliyetçikğk 
nin her türlü tefrikan: n üstünde Türkiye Viski 
vahdetin en büyük dayanağı ve tefe l i olduğu 
kanaatindedir. 

Muhterem aıkadaşlarım burada bâzı husus
lara c-jva'D vermek isterim. 

Sayın önerge sahibi Balan gayet dik.katle bâ-
z\ hususlardan kasmdı. Bunu ben arkad ı ırmmn 
vatanperverliğine atfediyorum. Arkadanım bir 
en.işe ieerisinde idi. «Acaba sunu söylesem. mi, 
öbürünü söylesem mi, aoaba bu vakanda nasd 
tesir eder, Türk ha'ln. içinde ne gibi tesirleri 
olur...» Bu endişesini ben j^^m^^n. ve konnsma-
smdan anlıyordum, işte o sebepledir ki, biz bu 
konuşmanın karşısına çıktık; dedik ki, arkada, -
lavım bu konuşmayı büroya getirnriyelim. Arka
daşının bu. endişesi ile bibini o davranışı:::':s: ora
da, o noktada birleştirdim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hâdiseyi oluyu 
ile olduktau sonraki şekliyle bir" irinden ayırma» 
nm mümkün olmadığını önerge münasebetiyle 
Yüso Heyetinize arz etmiştim. Vakıa doktrin
de bir husus var. Ikmn kabul ettiğkrm tak-urdo, 
bu hâdiselerde Hükümetin sorumluluğunu tes-
bit bakımından Hükümetin, lüzumlu. tedbkde i 
akp ainıadığrm, Hükümetin burada bir ihmali, 
bir kusuru, bulunup bulunmadağ:nı olaydan ev
vel tesbit edebiliriz. Fakat olaydan sonra artık 
Hükümete bağlı mahallî otoritenin emrindeki 

önleyici zabıta safhası bitmiş, adlî zabıta ve adlî 
otoritenin vazifesi başlamıştır. O kısma ait mü-
nakasalarm, müzakerelerin r;ablt konmdurma-
nm •• velev taraflı olsun, t a ;a f s s olsun - adlî 
fonksiyonun hududu ielne girdiği kanaatinde
yim., Bu sebeple arkadaşlarımın, bilhassa önerge 
sahibi arkadaşırun meseleyi izah ederken hâdi
senin ön kîsrm ile arka kısmmı bazan birbirine 
k.rrışkrm.amak k in ^avretini ankvordurn. ka-
kat ne erire ki, basan mecbur oluyordu hâdise
nin arkasında sabitleri dinletmeye ve hâdiseyi 
mah etmeyo. Çünkü ba-ka çaresi yoktu.. Hâdise
yi konuşturmak lâzımdı. Bu sebeple biz mesele-
ırn hie olmassa komi.suIm.ama um veya tehir 
edil mesiui istemiştik. İAo endişeniz arka lau-

sm en ssesı no avn:eu .'ma... a bu kon; 
rımuy ibodnfe çok: titrediğimin vatan bikünlü-
ğkufin, millet bütünlüğünün ihlâli istikar metinde 
bir istidat kazanır r.ıı kazanvaas mı? Bütün bu 
konrşmamlarîu endişelerine rağmen bu hududun 
öteskıdo konuşmalar olduğunu ve bunun bu yü
ce kürsüden mesdeket sathına yayacağı menfi 
sonuçlar?, ve akisleri olacağ;nı maalesef şahsan 
ben ve grupum müşahede ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım ; seslerimin basında 
dedim ki, Hükümete tevcih edilecek husus şu
dur: Hükümet 'tarafından hâdisenin barımda, 11 
fîaairanda Elbistan'da vukubulan hâdisenin mü
sebbibi bir toplantıya müsaade edilmiş olması, 
bu toplantıya müsaade ederken takdir yetkisinin 
isabetle kullanılıp kullanılmadığını... Çünkü bu
rada toplantıya müsaade edilmiş olmakla bu 
toplantının, toplantı, gösteri yürüyüşleri dışın
da bir toplantı olduğunu da peşinen kabul et
mek lâzımgelir. Yani bu kabîl bir toplantı 
değildir. Hükümetçe emniyet, asayiş bakımın
dan kendisine müracaat edilmiş midir ve Hü
kümet burada bâzı tedbirler almış mıdır, al
mamış mıdır bunun üzerinde durmak lâzımdır 
ve takdir yetkisini isabetle kullanmış mıdır, 
kullanmamış mıdır? Şimdi, Hükümet derken 
mahallî Hükümetle, içişleri Bakanlığı, Anka
ra'daki otoriteleri birbirinden ayırdetmek lâ
zım. Buradaki müsaade, tamamiyle oradaki 
kaymakamın yetkisi dahilindedir ve kayma
kamın yetkisi dâhilinde olan bir şeye peşinen 
İçişleri Bakanı, «Sen buna müsaade et, sen 
buna müsaade etme» deme durumunda değildir. 
Vakıa, içişleri Bakanı kaymakama emir vere
bilecek durumdadır, kanunda böyle yetkisi 
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vardır. Ama böyle bir toplantı için müsaade 
istemiş, izin istemiş (kimselerin kaymakamla 
karşı karşıya gelmesi halinde İçişleri Bakanı-
nm bundan haberi olur mu, olmaz mı? Tak
dir edersiniz ki, haberi olmıyacaktır. Ve bu
rada, idarecinin, oradaki kaymakamın yetki
si dahilindedir ve bu müsaadeyi yetkisi dâhi
linde, içişleri Bakanından müstakil yetkisi 
dahilinde kullanmış, müsaade etmiştir. 

Şimdi kalıyor, İçişleri Bakanlığına sonun
da sorumluluk izafe etmek mümkün mü? Ya
ni, bu takdiri kullandın veya şu kesafette ted
birler alacaktın almadın, demek mümkün mü? 
Çünkü idarede bir husus daha vardır, kayma
kam ve vali, bir de nahiye müdürleri için bir 
sorumluluk daha vardır. O sorumluluk da; hâ
diseler olmadan evvel olacağını takdir edecek
tin, iyi teşhis koyacaktın. Bu bakımdan da bu 
kademe insanlar İçişleri Bakanlığınca bir so
ruşturmaya tabi tutulmuş mu, tutulmamış mı? 
Tetkik ettiğimizde, İçişleri Bakanlığı bu işin 
üzerine ciddiyetle eğilmiş, en kıymetli eleman
larını bu işle görevlendirmiş ve o elemanların 
raporlarında beyan ettiği, lüzum gördüğü şey
leri vakit geçirmeden safha safha yerine getir
miştir. Binaenaleyh, Ankara'da bu hâdiseleri 
izliyen Hükümet, Sayın Başbakan, Sayın İç
işleri Bakanı kendilerine düşen vazifeyi yeri
ne getirmiş bulunmaktadır, gerek hâdisenin 
bidayetinde, gerek hâdiselerin oluşundan 
sonra. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Balan, «in
tikamcı ve kinci ayrılık tohumlarının tama-
miyle bertaraf edilmesinde..» dedi. Kendisiy
le beraberiz arkadaşlarım, grupum kendisiyle 
beraberdir. Türkiye'de Türk Milleti arasında 
nerede bir ayrılık tohumu varsa, nerede bir 
kincilik ve intikamcılık varsa tüm hepsinin 
karşısındayız ve böyle istidatlar olduğu zaman 
arkadaşım Hükümete haber verdiğinde Hükü
met gereğini yapmıyorsa arkadaşımla bera
ber grupum Hükümetin karşısında olacaktır. 

Sonra arkadaşlarım, yine Sayın Balan söz
leri arasında, grupumuza bir tarizde bulundu, 
bir sürçü lisan oldu; «Niye gocunuyorsunuz?» 
dedi. Gocunma diye bir şey yok, endişe edi
yoruz arkadaşlarım. Sözlerimin başında arz et
tiğim istikamette endişelerimiz var. Endişe
miz şu : Yüce Heyetinizin mümtaz üyelerinin 
sözlerinin bir ağırlığı vardır, bir değeri var

dır. Bu sözlerin Türkiye'de menfi istikamette, 
acaba kendisinin işaret ettiği «ayrılık tohum
larını serpme istidadında» bir tesiri olur mu, 
olmaz mı? işte bundan korktuk, bundan do
layı endişe ettik. Yoksa neden gocunacağız ar
kadaşlarım? Vatan bütünlüğünün, millet bü
tünlüğünün haleldar edilmemesi endişesi içeri
sinde olduk ve bu endişeyi zannediyorum ki, 
Yüce Heyetiniz bizimle beraber paylaşıyorsu
nuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yusuf Ziya 
Bahadınlı bâzı asayişle ilgili hâdiseleri, polis 
hâdiselerini burada bununla denk hâdiseler, 
bunun vasfında hâdiseler olarak buraya getir
di. Türkiye'de bu hâdiseler olmuyor değil, 
oluyor ve bu işi yapanlar da adliyeye teslim 
ediliyor. Bunun dışında bu hâdiseyle yanyana 
getirerek burada Hükümete kusur bulmasını 
doğrusu ben anlıyamadım. Türkiye'de bu hâdi
selerin olmaması hepimizin temennisi dahilin
dedir. Fakat oluyor ise, ki hâdiseler olacak
tır, koca bir memleket, 32 milyonluk insan, 
muhtelif surette kanaat ve düşünce ihtilâfları 
olacaktır. Bazan kendilerini bu kanaat ve dü
şünce ihtilâflarında muhafaza edemiyen ne
fisler bulunacaktır. Bunlar biraz daha ileri 
hareketlere teşebbüs ve cesaret edecektir. Bu 
teşebbüs ve cesaret edenlerin de karşısında 
adalet bulunacaktır. Adalet mekanizması bun
lar hakkında gereğini yapacaktır. Ve adaletin 
bu yönde işlemediğini, işleyemediğini arka
daşım ifade ediyorsa, bunu ayrıca bir mesele 
olarak buraya getirsin. Eğer, adliyeden ve 
adlî zabıtadan arkadaşımın endişesi ve vazife 
yapmadığına dair tereddütleri varsa onu bura
ya getirsin. Onun da münakaşasını yapalım 
ve taraftar olanlar, olmıyanlar kanaatlerini 
söylesinler. Türkiye'de adaletin lâyıkiyle vazi
fe yaptığı kanaatindedir bizim grupumuz. öbür 
istikametteki noktai nazarı elbette ki grupu
muz paylaşmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızda bir 
lâiklik müessesesi vardır, bu sebepsiz değildir. 
Anayasamızda yer alan lâiklik müessesesi işte 
bu sebeple ihtilâfların bertaraf edilmesi için 
konmuştur ve bunun geniş esprisi vardır, işi bu 
lâiklik esprisi içinde düşündüğümüz takdirde 
Türkiye'de alevîlik ve Sünnîlik tefrikasını, mü
nakaşasını yapmak zannımızca yersizdir. 
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Sayır. Bahadmh arkadaşımın; alevîlik vakı
adır, Türkiye'de muhtelif kanaatler olabilir, fa
kat bu kanaatlerin vakıa olarak buraya getiril
mesi ve bunları karşı karşıya koymanın faydası 
değil, kanaatimizce zararı vardır VG Anayasamız 
bütün hükümleriyle geniş mânasiyle bunların 
karşısmdadır. Anayasamız Türk topluluğunu 
kanaatlerinde, vicdanında tamamiylo lliklik esp
risi içerisinde serbest bırakılmış, kendilerini 
Türk Milletinin, Türk topluluğunun istikbalin-
do ve Türk topluluğunun gelinmesinde müşterek 
noktalarda birarada ve birbirine bağlı ve birbi
rinden ayrılmaz telâkki etmiştir. O sebeple, bu
nu da, yani bu tarzda alevîlik ve Sünnîlik vakı
asını, ben Anayasamızın lâiklik esprisini bir nevi 
k3narr\ itme şeklinde mütalâa ettim. Anayasa
mızın lâiklik esprisine bağlı kimselerin bu kabîl 
şeylerin münakaşasını bu yüce kürsüye getirme
mesi gerekirdi. 

Sonra arkadaşım bir hususta da, yine ben 
noktai nazarlarına, kanaatlerine hürmet ederim, 
ama bu meseleyi de illâki en sonunda bir dok
trine getirip bağlamamn hiçbir mânası yoktur, 
lüzumu dr. yoktur. «Sömürü düşeni neticesidir 
bu olaylar.» diyor arkadaşımız, Bununla hiç alâ
kası yok arkadaşlar. İllâki bir doktrine bağla
mak gerekiyorsa, bilmiyorum kondi kanaatleri
ne hürmet ederim, ama bu meselede bir sömürü 
düzen4, sebebi aramak fuzulidir vo kasıtlıdır. 
Çünkü arkadaşlarım, Tibkive'do demokratik bir 
ortamdr. sömürü düdeni bahis mevıuu olmamak 
lâzımgelir. Aksaklıkları sömürü, dibeni olarak 
tavsif etmeye lüzum yoktur. Eğer Türkiye'de, 
düzendo bâz1. akıakbkVr varsa, bu aksaklıklar 
zamanla düzeltilir, tesbit edilir, teşhis konur, 
bunla? düzeltilir. Fakat, «Bu dibenin, sömürü 
düdeninin bozukluğundan meydana geliyor. Bu 
düzenin neticesidir, bu hâdiseler.» demek, ma
lûm kendi diyalektiklerinin bir sonucu olsa ge
rek. Buna, çok eskimiş, fersudeleşmiş bu şeye 
bir değer atfetmeye bilmem lüzum var mı? 
(T. î. P. sıralarından, «bravo» sesleri ve gülüş
meler) 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejim
lerde iktidarlar, tercihler halk reyinin çoğun
luğuyla taayyün eder. Halkın tercihleri halkın 
reyleriyle hükümetler belirir, iktidarlar belirir, 
otoriteler belirir. Bunun sonucu, halkımız, mil
letimiz hangi tercihleri beğeniyorsa, hangi alter

natifleri beğeniyorsa onun Hükümetini iktidara 
getirir vo onun tasarruflarının gerçekleşmesini, 
realizo edilmesini ister. Bunu başka surette, bir 
sömürü düzeni şeklinde ifade etmeyi bilmiyo
rum pel: yanyana getiremedim. Ancak doktrin 
tomelino doğru ittiğimiz takdirde o tarzda iza-
h\ mümkündür. Yoksa gerçekte bir bah tarzı
na bağlamak mümkün değildir. Arkadaşlarım, 
yzm sömürü düzeni... 

YASAE AKAL (Samsun) — İlgisi yok, bıra
kın bunları.. 

A. P. GHRTJPU ADINA SABAHATTİN SA-
VÂ.C7. (Devamla) — Bilmiyorum, arkadaşım yer-
verdiği için ben de cevaplamak lüzumunu his
settim. Bu sebeple bu tarzia konuşmanın da 
yersizliğine işaret etmek için bu hususa temas 
ettim. Sömürmeyi zaten bir demokratik düzen
de kabul de etmemek lâzım. Sömürme, 18 ve 19 
nün Asırda bahis mevzuu idi. Bir de çok solda, 
işçinin, çalışanın almterinin sömürülmesi bahis 
mevzuu olur. Bunun dışında demokratik ortam
dr, bir denge vardır. Sömürme yoktur arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuu Türkiye'
de 20 nci Asırda modern Meclisimizle din, mez
hep ihtilâflarının münakaşasını doğrusu ben ve 
grupum elemlo müşahede ettik. Bu işin bu nok-
tr.yr, getirilmesi doğru değildi. Türkiye'de muh
telif kanaatlere sahip vatandaşlarımızın birbir-
leriylo hiçbir surette, öyle dedikleri gibi, yüz 
seneden beri devam eden bir ihtilâfları yoktur. 
Bunlar çok daha eskiden, tâ -tarihin derinlikle
rinde, yalnız bizde değil, başka memleketlerde, 
do bu kabîl ihtilâfların münakaşası olmuş, hattâ 
kanlı neticeleri olmuş, fakat tarihin çok derin
liklerine gömülmüştür. Türkiye'de 20 nci Asır
da bu münakaşaların yapılmasından Grupum 
eza duymaktadır. Millî bütünlüğümüze zarar 
vermesinden titizlikle çekindiğimiz bu kabîl hâ
diselerin, bu kabîl münakaşaların zararlı olma
masını Grupum temenni eder. ister alevî olsun, 
ister sünnî olsun, bütün vatandaşlarımızın, bü
tün Türk milliyetçiliği içerisinde bulunan, hu
susiyle burada bahis mevzuu olan alevî vatan
daşlarımızın milliyetçilik vasfından, Türklük 
gururlarından, milliyetçilik temeline bağlılığın
dan şüphe eden tek bir vatandaş yoktur, tek bir 
mümtaz üye yoktur. Bu sebeple meseleyi biz 
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orada bir tahrik sonucu meydana gelmiş kabul 
ediyoruz. Bu tahriki yapanlar da adalete inti
kal ettiğine göre, adalet tarafından iki dâva şek
linde, birisi Mersin Ağır Ceza Mahkemesinde, 
öbür grupu da Elbistan Mahkemesinde bunun 
hesabı görülmektedir. Ayrıca bir komisyon ku
rarak bu işde memleket ve vatan bütünlüğüne, 
millet bütünlüğüne daha da zararı olacak isti
datlara sebebiyet vermeyi uygun bulmuyoruz. 
O itibarla, grupumuz böyle bir araştırmanın 
taraftan değildir. Böyle bir arattırmanın fay
dasına değil, zaranna kaani bulunduğu için bu 
önergenin reddini istemektedir. 

Saygılanmı sunanm. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nasuh Nazif Aslan, buyurunuz. 

CHP. GRUPU ADINA NASUH NAZİF ARS-
LAN (Sivas) — Sayın Balkan, değerli arkadaş-
lanm; Ankara Milletvekili Sayın Hüseyin Balan'-
in Elbistan olaylan hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması atıl
malına dair önergesi üzerine C. H. P. Grupu 
adına görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Yüce Meclisin konu hakkında tam bir ay
dınlığa kavuşmadı için olayın gerçek cereyan 
tarzını, özet olarak huzurunuzda tekrar etmek 
zorundayım, istanbul'da münteşir Ehlibeyt 
Dergisi sahibi Doğan Kılıç adındaki bir şahıs 
Anadolu'nun birçok şehir ve kasabalarında ter-
tibettiği bir isme göre âşıklar, diğer bir isme 
göre ehlibeyt gecelerinden birini de 11.6.1967 
tarihinde Elbistan'da düzenlenmiştir. Bu gecede 
aşıklar tarafından sazlar çalınmış ve deyişler 
söylenmiştir. Gecenin tertipçisi Doğan Kılıç, bir 
ara sahneye çıkarak, «Alevîlerin bugünedek 
ezilmiş olduğunu, sömürüldüğünü, hor görüldü
ğünü, haklannın verilmediğini» ifade ederek 
vatandaşlan tamamen birbirine düşman edecek 
tarzda tahripkâr bir konuşma yapmıştır. Bu ko
nuşma üzerine tepkiler ve protestolar olmuş ve 
dinleyiciler birbirine girmek üzereyken zabıta 
kuvvetleri tarafından dağıtılmıştır. Ertesi gü
nü, yani 12 . 6 . 1967 günü bir taraftan alevî-
sünnî çatışmasından menfaat umanlar, nurcu
lar, diğer taraftan Komünizmle Mücadele Der
neği mensuplarının ve bu arada şahsan husu-
metli bulundukları şahısların mallarını tahri-

betmeyi tasarlıyanlann tahrikleri sonucu, sünnî 
vatandaşlanmız toplanarak ve büyük galeyana 
gelerek o gün pazara gelen ve hiçbir şeyden ha
berleri olmıyan alevî vatandaşlarımızın üzerine 
caldınyorlar, pazara getirdikleri eşyalarını tah
rip ve yağma ediyorlar, dövüp hakaret ve iş
kenceye mâruz bırakıyorlar. Dr. Mehmet Ocak 
adlı bir şahsı sokağın ortasında dövüyorlar, 
Oğuz Söğütlü'ye ait eczaneyi yıkıp tahribedi-
yor ve ilâçlannı Ceyhan nehrine atıyorlar. Biri 
otel olmak üzere 15 aded dükkânı yıkıp yakı
yorlar. Bütün bu olaylar sabah saat 8,30 dan 
13,30 a kadar 4 - 4 , 5 saat devam ettiği halde 
kaymakam, polis ve jandarma seyirci olarak ka
lıyor ve bu olaya müdahale etmiyor. 

Arkadaşlar olayın gerçek cereyan tarsı özet 
olarak bu. Ben şimdi, önerge görüşülsün mü, gö
rüşülmesin mi, meselesi bir adlî müdahaledir, 
tarzındaki mütalâalara da hürmet ederek, Baş
kanın temennisine de hürmet ederek elimdeki 
bir mahkeme zabıtlarını okumak istememe rağ
men bundan vazgeçiyorum. Yani bunu şunun 
için arz ediyorum. Bu benim özetlediğim husus
la gerçeğe tıpatıp uygundur diye buna söylü
yorum. Yoksa vaktinizi almaya değmez. Bu za
bıt şudur: Elbistan S.üh Hukuk Mahkemesi 
1967/39; 1967/33 Karar ve Esas sayılı dosyası, 
aleniyete de dökülmüştür, ama buna rağmen 
bunu Yüc3 Meclise kaynağın sıhhati bakımın
dan bilgi olsun diye arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu olayı basit bir za
bıta olayı olarak telâkki etmeye imkân yoktur. 
B'iyle bir telâkki tarzımız olaylara doğru teşhis 
koymamıza engel olur. Onun için olayların ger
çek sepeblerini hep beraber ve ciddiyetle araş
tıralım. 01a,yın çıkmaîina ayına kcnuşmalariy-
lo sebebolan gecenin tahrikçisi Doğan Kilis'in 
kişiliği şüphelerle doludur. Komünistlikten ve 
kürtçülükten mahkûm olduğu, 7 sene Amerika'
da kaldığı, CIA ile irtibatlı bulunduğu ve birta
kım karanlık işlerin adamı olduğu iddia edil
mektedir. (Soldan «bunda da mı CIA?» sesleri, 
gürültüler) işte Meclis araştırması onun i^in lâ
zımdır. Yoksa asırlarca beraber kardeş kardeş 
yaşamış insanlar, bir anda bir düşman kalıbına 
bürünerek birbirine saldırmazlar, kökünde bu 
var. Yüce Meclis araştırmayı bu bakımdan aç
mak mecburiyetindedir. Objektif olarak anlatı
yorum. 
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Diğer taraftan ertesi günü bir plân dâhilin
de hareket ederek fecî olayları yaratanlar da 
yine yurdun bütünlüğünü bozmaya matuf bir
takım çarpık düşünce taşıyan kuruluş ve kim
selerdir. 

Beş saat devam eden bu olayları seyirci ka
larak bastırmıyan ve bu suretle Devletin itiba
rını sarsan kaymakam, polis ve jandarmanın pa
sif davranışlarını hiçbir mantıki sebeplerle izah 
etmeye imkân yoktur. Bu bigâne kalışın gerçek 
sebeplerini öğrenmeye ve ortaya çıkarmaya 
mecburuz. Her toplumda birtakım zavallı fikir 
sahipleri ortamı bozmak için menfi çaba göste
rirler. Fakat ciddî bir Devlet idaresi ulusal isti
kametindeki yönetimiyle Devlet itibar ve oto
ritesini korumak zorunluğundadır. O gün El
bistan'da idare polis ve jandarma Devletin iti
barım ve vatandaşın Devlete olan güvenini ağır 
bir şekilde ihlâl eylemiştir. 

Değerli milletvekilleri, olayın ilk nazarda 
önümüze koyduğu gerçek, Anayasanın 14 ncü 
maddesinde yer alan Mşi dokunulmazlığının, 
yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştirme 
haklarının ağır bir şekilde çiğnenmiş olmasıdır. 
Asayişi sağlamak hususunda yukarda anlattığı
mız ihmal içinde bulunan idare ve zabıta kuv
vetleri büyük bir sorumluluk içindedirler. Yasa
ların, özellikle Anayasanın tanıdığı ha|k ve hür
riyetlere saygı duymıyan ve onların korunması 
için gereken tedbirleri almıyan ve bizzat yasa
ları çiğniyen bir yönetimin Devlet otoritesini 
sağlıyabileceğinden bahsetmek cidden çok güç
tür. Vatandaşların yasalara saygılı ve itaatkâr 
olmasının ilk ve temel şartı Devletin yasalara 
bağlılığıdır ve yurttaşların yasalardan doğan 
haklarının Devlet otoritesinin teminatı altında 
olduğuna dair inançlarıdır. Konu bu yönü ile, 
yâni idarenin, vatandaşların temel hak ve hür
riyetlerini yeterince koruyamadığı şüphesi se
bebiyle dahi fevkalâde bir hâdise olup Yüksek 
Meclisin ilgisini sağlamak için yeterli bulun
maktadır. 

Ancak bizce olayın birincisi kadar vahîm bir 
ikinci yönü mevcuttur. O da vatandaşlarımızın 
kişisel hak ve hürriyetleri kadar kutsal olan 
ulusal bütünlük ve beraberliğimizi tehdideden 
bir nitelik arz etmesidir. Tarih boyunca ulusal 
bütünlüğümüze göz dikmiş ve Türk ulusunu 

parçalamayı amaç edinmiş yabancı emperya
list çevreler daima dinî ve etnik faktörleri de
nemişlerdir. Devletin güçlü olduğu zamanlarda 
fazla müessir olmıyan ve küçümsenen tahrikler 
zayıf anlarda büyük tehlikeler halinde karşımı
za çıkabilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yukarda olayın tah
rikçileri arasında gerici faaliyetleri ve teokra
tik bir düzen kurma emelleri jkamu oyunca bili
nen teşekkül ve kimselerin olayın çıkmasmdaki 
rollerini ifade eylemiştik. Bu irtica yuvalarının 
göstermiş oldukları yaygın faaliyete açık bir ör
nek getiren Elbistan olayları bizleri bu konuyu 
bir kere daha ve ciddî olarak düşünmeye zorla
maktadır. Siyasi nedenlerle, oy endişeleriyle 
ulusal bütünlüğümüzü bozabilecek emellere kar
şı gerekli tedbirleri almadığımız takdirde va
hîm sonuçlarla (karşılaşmak kaçınılmaz olacak
tır. Türk tarihi bu türlü vahîm olaylar bakımın
dan pek çok örneklerle doludur. Bu türlü hare
ketlerin en büyük özelliği Anayasa düzeninden 
tedirgin olmak, inanç ve fikir hürriyetlerine 
amansız düşman bulunmaktır. Bütün dünya 
devletleri bu yollardan geçmişlerdir ve geçmek
tedirler. Bütün devletler, her yeni hareketin ve 
yeni yasaların karşısına çıkan menfur güçlerle, 
31 Mart vâkalariyle karşılaşmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye bu karanlık 
günleri geride bırakmıştır. Hürriyetler nizamı 
Yüce Türk ulusunun vicdanına mal olmuştur. 
Biz Türkiye'mizde birtakım şer kuvvetlerin ba
şarıya ulaşacakları yolunda bir endişeye sahip 
değiliz. Bizim endişemiz, nizamı yok edici değil 
zedeleyici faaliyetlerin dahi önlenememiş olma
sından gelmektedir. Senelerce kardeş kardeş ya
şamış Elbistanlı alevi - sünni vatandaşlarımızın 
bir anda birbirlerine saldırtacak derecede vahîm 
sonuçlar yaratan bu (şer kuvvetlerin tesbitinde 
ulusal menfaatlerimiz vardır. Yüce Meclisin bu 
konr üzerinde eğilmekle ulusal bir görev yapa
cağına inanıyorum. 

Arkadaşlarım mesele şudur : Elbistan'da o 
talihsiz gecede şuursuz bir insan çıkmış, sözde 
hâmisi oldulkları zavallı alevi vatandaşlarımızı 
tahrik etmiştir. (A. P. sıraîanndan «zavallı de
ğil» sesleri) O hâdisenin içine girmekle zavallı 
beyefendi, yoksa hiçbir vatandaş zavallı değil
dir. Diğer taraftan bu hâdiseyi bir ganimet ve 
fırsat bilen ve yine karanlık düşünceler sahibi 
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birtakım çevreler, kuruluşlar, kimseler ise bunu 
bir fırsat bilmişler ve her iki tarafın tahriki ile 
ortada Türk birliği ve bütünlüğünden başka 
emelleri olmıyan birtakım kabahatsiz, birtakım 
günahsız vatandaşlarımız zarara uğramıştır. Bu 
itibarla konunun üzerine eğilmek mecburiyeti
miz vardır. İdare ise bu hareketlere 5 saat ka
yıtsız "kalmıştır. Burada Sayın Savacı arkada
şıma bir tarizde bulunacağım. Elbistan Kayma
kamını içişleri Bakanından ayırmaya imkân 
yoktur. Bu nasıl idare anlayışıdır ki, «Elbistan 
Kaymakamının kabahatini içişleri Bakanı mı 
çeksin» diyor. Elbette içişleri Bakanı çekecek. 
Sivas'ta bir hâdise olur, yağma olur, onun me
sulü içişleri E akanıdır. Kayseri'de vatandaşlar 
birbirine girer, elbette ki, mesul, içişleri Baka
nıdır. Ama dediler ki, hâdiseden sonra lâzımge-
len tedbirleri almıştır. Arkadaşlarım, öyle hâdi
seler vardır ki, önceden tedbirler alınamaz. Bir 
zelzeleyi önceden haber alarak önüne geçenle
yiz. Ama sosyal hâdiselerin; geliyorum diye ba
ğıran hâdiselerin karşısında içişleri Bakanının 
kendisine bağlı idare adamlarını, zabıta kuvvet
lerini teyakkuza sevk etmek gibi bir basireti 
olmak lâzımgelir. Bu itibarla idarenin burada 
ağır kusuru vardır. Bu yönü ile Meclis araştır
ması zaruridir. Sizleri saygı ile selâmlarım ar
kadaşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet özsoy, efendim 
siz «Hüseyin Balan'm konuşmasında bana sa
taşma vardır» diyorsunuz ve söz istiyorsunuz. 
Filhakika benim tesbitime göre de bir sataşma 
olmuştur. Size «Maraş'ta Devlet Hacı Ahmet 
özsoy demektir. Nitekim bir müddet evvel bir 
karakol bastı, çavuşu dövdü, mevkufu kurtar
dı» dedi. Bu noktaya mı cevap vermek üzere 
söz istyorsunuz? 

HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — Hem 
bu, hem de daha evvelki sözleri dolayısiyle. 
meselenin esası hakkında. 

BAŞKAN — Evet, şimdi size şunu arz et
mek istiyorum; size söz vereceğim, yalnız esas 
hakkında da söz istediniz ve sizi sıraya kay
dettim. önergenin gündeme alınıp alınmaması 
mevzuuna değinmeden sadece size vaki sataş
maya cevap vermek üzere size söz veriyorum. 
buyurun efendim. Çünkü aksi takdirde sırayı 
bozmuş olacağız. Sıranızda tekrar görüşecek
siniz. 

HACI AHMET ÖZSOY (Maraş) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 11 - 12 Haziran gü 
nü Elbistan'da vuku bulan ve Elbistan olayla
rı namı altında maruf bulunan hâdise dolayı
siyle Ankara Milletvekili Hüseyin Balan ar
kadaşımız bir Meclis araştırması isteği ile bir 
önerge vermiştir, Anayasanın 88 nci maddesi
ne tevfikan. Bu münasebetle bu konunun 
burada müzakere edilmesine başlanmıştır, öner
ge sahibi arkadaşımız, burada önergesini izah 
sadedindeki konuşmasında, bu olayların sebep
lerini tetkik ve tahlil ederken ismimden bah
settiler. Ben hâdise günü bir kere Elbistan 'da 
yoktum, Ankara'da idim. Bu hâdisenin benim 
tarafından tertibedildiğine dair veyahut teşvik 
edildiğine dair bir sebebolmadan burada uluor
ta bir milletvekili arkadaşını suçlamaya kalkış
masına bir mâna veremedim. Beni şahsan ta
nımazlar ve ben de kendisini şahsan tanımam. 
Nihayet burada beraber çalışıyoruz, bu müna
sebetle birbirimizi tanırız. Ben hiçbir surette 
vatandaşların arasına nifak sokacak tiynet ve 
terbiyede bir insan değilim. Bunu sureti kati-
yede reddederim. 

Saniyen hâdise şu şekilde cereyan etmiştir. 
Hâdisede bir tertip ve tahrik varsa, bunun mü
sebbibi, Cumhuriyet Halk Pa.rtisi sözcüsü arka 
daşımızın da izah etmeye çalıştığı gibi, mesele
nin tahrik ve teşviki tamamen Doğan Kılıç de
nen Ehlibeyt Gazetesi sahibi veyahut müntesi 
beyninden bir arkadaşın konuşmasıdır, o vu
kua getirmiştir. Ben bu arkadaşın bu suretle 
konuşacağını daha önceden ne bileyim? Böyle 
bir şey olsa dahi, böyle bir mantık silsilesi 
olur mu? Ne bileyim ki bunun böyle konuşaca
ğını daha önceden, buna karşı tedbir almak 
suretiyle tahrike ve teşvike kalkışayım? Sonra 
bunun benimle ne alâkası var. 

Sonra Elbistan 90 küsur parça muhtarlık
tan ibarettir. Bunun 45 muhtarlığı, hem de 
büyük köyler olmak üzere Alevî vatandaşlarla 
meskûndur ve bunlar Adalet Partisine men-
subolup reylerini daima Adalet Partisine ver
mişlerdir. Saniyen Elbistan çok eski bir kasa
badır. Burada şimdiye kadar Alevî ve Sünnî 
vatandaşlar bir arada beraberce yaşamışlar, 
iktisadi, siyasi, kültürel münasebetler, sıhriyet
ler tesis etmişlerdir. Hattâ bu Doğan Kılıç de-
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nen arkadaş Söğütlü'nün bir mahallesinde an
nesi Sünnî, babası Alevidir ve bu suretle sıhri
yetler kurulmuştur vatandaşlar arasında. Şim
di bunu bir rey meselesi, rey mevzuu ederek 
vatandaşların bu şekilde mazideki hüsnüniyetle 
temadi eden sosyal, iktisadi, ticari münasebet
lerini bozmak ve bunu bir miting" meydanında 
konudur gibi galip de Millet Meclisi kürsüsün
den konulmak ve hâdiseyle alâkası olmıyan şa
hısları da bunların içerisinde imiş gibi kalkıp 
vatandaşları iki ayrı kampta görmek milletve
killiği vazifesinde ve Meclis çalışmalarında 
mündemiç midir, kendisine soruyorum? (A. P. 
'Sıralarından «bravo» sesleri) 

fcin bu cihetini böylece kapattıktan sonra 
ikinci meseleye gelelim. Elbistanda, da her yer
de okluğu gibi, her cemiyette olduğu gibi bâ
zı suçlar işlenir ve bunları yasaklıyan kanun
larda konmuştur. Bu kanunlar dolayısiyle Dev
let otoritesi, Devlet kuvvetleri, bunların kar 
şısiîidadır ve daima takibedilmektedirler. El
bistan'da ela bir hâdise cereyan ediyor: Bir 
kadın memleketinden, köyünden ayrılmış, köye 
bir kilometre mesafede bir ev yapmış. Burada 
maişetini temin etmek kasdiyle Devletin kanun
larının, kuvvetlerinin himayesi altında yaşıyan 
bu vatandaşın evi 40 - 50 tane silâhlı tarafın
dan basdıp cebren ailesi kaçırılıyor ve gün
lerce taraftarları tarafından himaye ediliyor, 
zabıta kuvvetlerine teslim edilmiyor. Nihayet 
zabıta kuvvetleri bunu arayıp buluyor ve ge
tirip teslim ediyor. Annesi babası kızları ile 
görüşmek emel ve arzusunda iken başçavuş, şim
di ismini hatırlıyamıyacağım, kızın annesini 
ve babasını dövüyor ve ben neden dövüldüğü
nü,, ne suretle bir muameleye tabi tutulduğunu 
sormak üzere Jandarma Kumandanlığına gitti

ğimde başçavuş bana da karşı geldi. Haddiza
tında ne dövme hâdisesi var, ne dövülme hâdi
sesi var. Onun için bir şeyi bildiğiniz gibi ge
lip burada şahısları töhmet altında koyacak şe
kilde konuşmayı siz-3 yakıştıramadım doğrusu. 
Eğer, böyle bir hâdise varsa ihbar ederseniz. 
Benim de milletvekili olarak Türk kanunlarının 
karşısında mastın bir vaziyetim yoktur. Usu
lüne tevfikan hakkımda tahkikat ve takibat ic
ra edilir ve adalete teslim edilir. Eğer sizin bu 
iddialarınız sabit ise, şerefli bir insansanız bun
ları mercilerine ihbar edersiniz ve hakkımda 
tahkikat yaparlar ve bu suretle lüzumlu mua
meleye tabi tutulurum. Benim söylerim, bun
dan ibarettir. Size de tavsiyem bir partinin li
derliğini ifa ediyorsunuz.. 

BAŞKAN — Şa!h«a' hitabeder şekilde konuş
mayınız, Sayın özsoy. 

HACI AHMET ÖZSOY (Devamla) — Bu
raya gelip de uluorta konuşmayınız ve bun
dan tevakki ediniz. Zira Sayın Başkanın da 
izah ettiği gi'M, sizin de hakkınızda böyle ko
nuşulur. Hepinizi saygı ve hürmetle selâmla
rım, benim sözlerim bundan ibarettir. (A P. 
sıraları "d an alk i-slar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Enver Turgut 
arkadaşımız, konu yeteri kadar görüşülmüş 
aydınlanmıştır diyor, bir yeterlik önergesi ve
riyor, Ancak henüz beş arkadaşımız konuş
muştur. Sayın Ahmet fesoy'ım konuşması esa
sa m.ütaallik değildir, içtüzüğün 95 nci mad
desine göre sataşmaya cevap vermek üzeredir. 
Daha görüşülecektir, Sayın Bakan da konu
şacaktır. Bu itibarla vakit geciktiği cihetle 
15 Aralık Cuma günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZTLI BORULAR YE CEVAPLA lif 

1. -Aydın Millet vekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Menderes nehri üzerinde, Aydın - Yenipazar 
arasındaki köprünün inyı olunacağı tarihe dair 
sorusu ve Köy İsleri Bakanı Turgut Toker'in 
yazılı cer abı (7/401) » 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İlleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması için ta
vassut buyurulmasını saygiyle rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 
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Soru : 
Aydın ilinde Yenipazar ile Aydın arasında, 

Menderes nehri üzerinde bir köprüye ihtiyag 
vardır. Mesutlu köyü ile Umurlu arasında, uy
gun görülecek bir yerde inşa edilecek böyle bir 
köprünün sağlıyacağı faydalar kısaca şu şekil
de özetlenebilir. 

1. Menderes'in karşı yakasında, yani Me
sutlu ve çevre köylerinin arazilerinin önemli bir 
kısmı Umurlu yakasındadır. Köylü, toprağını 
işletmek, mahsulünü kaldırmak için, her gün 
Menderes'i geçmek zoruda kalmaktadır. Gemi 
tabir edilen ilkel bir araçla geçit sırasında sık 
sık vukubulan kazalar, köprü sayesinde önlen
miş olacaktır. 

2. Karşıdan karşıya geçit sırasında her yıl 
bir çok hayvan suda boğulmakta, millî gelir zi
yana uğramaktadır. Yapılacak köprü bunu da 
önliyecektir. 

3. Köprü sayesinde Dalama bucağı köy
lerinin Aydınla irtibatı kolaylaşacaktır. Taşı
ma araçlan kısa yoldan Nazilli - Aydın asfalt 
yoluna çıkabilecekler, âcil hastalık vakaların
da hastahaneye yetişmek imkân dâhiline gire
cektir. 

4. Dalama dolaylarındaki köylerin, bu ya
kadaki zeytinyağı fabrikalarından istifadeleri 
imkân dâhiline girecektir. 

5. Karşı köylerin ilkokul mezunlarının Ay
dın ortaokullarına devamları hemen hemen im
kânsızdır. Yenipazar Ortaokulu ise, kendi böl
gesindeki çocuklara bile kâfi gelmemeye başla
mıştır. Umurlu'da ise büyük bir ortaokul mev
cuttur ve bu okul henüz yeteri kadar öğrenci 
bulamamaktadır. Dalama'da bir ortaokul yapı
lıncaya kadar, karşı köylerdeki çocukların 
Umurlu Ortaokuluna gündüzlü olarak devam
ları, bu köprü sayesinde mümkün olacaktır. Da
lama Ortaokulu yapıldıktan sonra, ortaokul me
zunlarının Aydın Lisesine, Sanat Enstitüsüne, 
Ticaret Lisesine devam edebilmeleri, bu köprü 
sayesinde mümkün olabilecektir. 

Faydalarının kısaca belirttiğimiz böyle bir 
köprünün inşası için fennî etütler yapılmasını 
uygun görür müsünüz? Köprünün yapılması 
uygun görülecek mahal neresidir? Köprü inşa
sını hangi yılın programına almayı düşünüyor
sunuz? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 3707-23544 

7 . 12 . 1967 
Konu : Aydın Milletvekili Sayın 
M. Kemal Yılmaz'm soru öner
gesi 

T. B, Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 7 . 1967 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/401 - 4464/28673 sayılı yazıları. 
Menderes nehri üzerinde, Mesutlu köyü ile 

Umurlu arasında bir köprünün inşasının düşü
nülüp düşünülmediğini ve hangi yıl programı
na alınacağına dair Aydın Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz taarfından Bayındırlık Bakan
lığına tevcih olunup ilgisi itibariyle Bakanlığı
mızca cevaplandırılmak üzere gönderilen yazılı 
soru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Menderes nehri üzerinde, Aydın - Yenipa
zar arasındaki köprünün inşa olunacağı tari
he dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz ta
rafından Bayındırlık Bakanlığına tevcih olu
nup, ilgisi görüldüğünden cevaplandırılmak 
üzere Bakanlığıma gönderilen yazılı soru öner
gesine cevaptır. 

1. Aydın ilinde Mesutlu köyü ile Umurlu 
Bucağı arasında ve Menderes nehri üzerinde 
inşası istenilen köprü, Bakanlığımızca henüz 
ele alınmamış, yeni bir konu olduğundan adı 
geçen yerde veya müsait diğer bir yerde köprü 
inşa edilmesinin mümkün olup olmıyacağı etüt 
ettirilmiştir. 

Etüt sonunda; köprü yerinin seçilmesinde 
önemli bir rolü bulunan her hangi bir dere ıs
lâhının bu bölgede bahis kousu olmadığının 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (DSİ) 
ile yapılan temastan anlaşılması, ayrıca, köp
rünün bir grup köy yolu üzerinde bulunma
ması; Mesutlu köyünün Yenipazar Nazilli ve 
Aydın Devlet yollarına bağlanmış bulun
ması; nehrin her yıl yatak değiştirmesi ve 
Karahayıt, Köşk ve Dalaman istikametinde 
köprü inşasına müsait bir mahal tesbit edile
memesi gibi teknik sebepler yüzünden köprüye 
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öncelik verilerek inşasının önümüzdeki yıllar
da programa alınması düşünülmemektedir. 

2. —• Burdur Milletvekili Fethi Çelikbafnı, 
yabancı memleketlerde okuyan öğrencilerin katıl
dıkları derneklere ve haklarında ne idem yapıldı
ğına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı 
Ertcm'i.ı yazılı cevabı (7/430) 

3 . 7 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

1. Yabancı memleketlerde okumakta olan 
öğrencilerimizden bâzılarının Marksist dernekler 
kurduklarına dair haberler duyulmaktadır. Bu 
doğru mudur? 

2. Büyükelçiliklerimizden öğrencilerin bu 
çeşit faaliyetlerine dair raporlar verildiği söy
leniyor. Doğru mudur? Doğru ise Bakanlık ve 
Hükümet no muamele yapmıştır. 

3. Sorumun cevaplandırılması tarihine ka
dar hangi memleketlerden bu yolda resmî bilgi 
gelmiştir? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.12.1067 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 
658 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 . 7 . 1967 7/430 - 4739/27825 sayılı ya

zmışa. 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'm 

yabancı memleketlerde okuyan öğrencilerle, ve 
katıldıkları dernekler hakkındaki yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte su
nulduğunu arz ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş ta
rafından verilen yazılı soru önergesi cevabıdır: 

Yabancı memleketlerde öğrenim yapan Türk 
öğrencilerinin eğitim vs öğretim meseleleri ile 
uğraşmak üzere öğrenciler kendi aralarından 
seçilen elemanlarla dayanışmayı sağlamak mak-
adı ile dernek ve cemiyetler kurmuşlardır. 

13 . 12 . 1967 O : 1 

Genellikle Almanya'da bu türlü dernek ve 
cemiyetlerin sayısı 20 ye yakınılır. Bu dernek
lerin gayesi tamamen yabancı ülkelerdeki Türk 
öğrencilerine birbirleri iîe olan tesanüdünü sağ
lamak olması lâzmıgelirken maalesef bu dernek
ler kendilerini ilerici ve devrimci tanıtan bâzı 
sol temayülüı unsurların içlerine susmaya çahş-
foğı Almanya ve Fransa bölgesi öğrenci müfet
tişlikleri ve Büyük Elçiliklerinden alman rapor
lardan anlaşılmaktadır. 

Almanya Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve 
Kültür Ataşeliğinin 8 . 2 . 1087 günlü raporun
da devrimci ve ilerici grupu teşkil eden örğen-
cilerin Berlin Türk Öğrenci Derneği Yönetim 
Kuruluna seçilmeleri için gayret gösterdikleri 
fakat, bu durumun örğencüerin çoğunluğu ta
rafından protesto edildiği bildirilmiştir. Ber
lin'de kurulmasına çalışılan güya ilerici ve dev
rimci bir program hazırlıyarak diğer dernekle
re de tesir edileceğini, fakat öğrenci Müfettişi
mizin Berlin'e giderek bu grııpım elebaşıları ol
duğu anlaşılan Halil Cenkeri, Alp Otman, önıer 
Tulgan, Turan, Tağman, Mustafa Demir, Tah
sin İncirüoğlu adlı örğenciler ile bu grupa gir-
miyen diğer öğrencilerle yapılan konuşmalar so
nunda öğrencilerin gruplaşmadan ve bu türlü 
hareketlerden vazgeçtiklerini normal öğrencilik 
faaliyetleri içinde kalacaklarını beyan ettikleri
ni bildirir 9 . 3 . 1967 tarihli rapordan anlaşıl
mıştır. Ve bu Öğrencilerin durumları ile öğren
ci Müfettişliğimiz yakınen ilgilenmektedir. 

Büyük Elçilikler, Konsolosluklar, Kültür 
Ataşeliği ve öğrenci Müfettişliklerinin tarafın
dan Bakanlığımıza yabancı ülkelerde okuyan öğ
rencilerin öğrenim durumları dernek ve sosyal 
faaliyetleri ile ilgili raporlar gönderilmiştir. Kı-
sac?. bu raporların arzu edilen konu ile ilgili 
bölümlerinde : 

Münih Başkonsolosluğumuzun Bonn Büyük
elçiliğimde yazd'ğı ve Dışişleri Bakanlığından, 
içişleri Bakanlığına, oradan da Bakanlığımıza 
intikal eden 19 . 3 . 1967 tarihli raporda Al
manya Türk öğrencileri Federasyonu (ATöF) 
Başkanı Ergün Göknel ve arkadaşlarının işba-
şmdaki Hükümetin fikir hürriyetini kısıtladığı, 
bu durumu protesto için bir telgraf hasırladık
larını ve bu telin çekilmesini Genel Kuruldan 
istediklerini fakat, Münih öğrenci Demeği Baş
kanlığının böyle bir duruma katılmadığı ve ken
dilerinin böyle sosyalist bir düşüncenin karşısm-
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da olduklarını beyan etmeleri üzerine mezkûr te
lin çekilmelinden vazgeçildiği bütün bunlara 
rağmen Ergim Göknel'in kongrenin dışında Baş
bakana bir telgraf çektiği ikinci toplantıda an
laşılmıştır. Ergün Göknel ve diğer arkalaşları-
nm derneklere bu yolda tesir edebileceği açık
lanmıştır. Bonn Büyükelçiliğimizin Dışişleri 
Bakanlığımıza yazdığı 22 . 3 . 1967 tarihli rapo
run Bakanlığımıza intikalinde Ergun Göknel ile 
Tanju öner'in sol temayüllü oldukları belirtilmiş 
ve böylece bunların bütün durumları nazarı dik
kate alınmıştır. 

(ATÖF) ün 5 nci Genel Kurul toplantısı hak
kında Almanya Bölgesi Öğrenci Müfettişliğinin 
6 . 5 . 1966 tarihli raporunda Almanya'daki 18 
dernekten 15 inin katılması ile yapılan seçim 
sonu Teoman Yelkencioğlu ve arkadaşlarının 
yeni idare heyetine seçilmesi ile daha verimli 
çalışma yapılacağı ümidedilmiştir. 

Münih Başkonsolosluğunun Dışişleri Bakan
lığına oradan da Bakanlığımıza intikal eden 
7 Haziran 1967 tarihli raporunda istanbul Üni
versitesi öğrenci Derneğinin 21 - 22 Mart tarih
lerinde Münih Pedegoji Enstitüsünde «Ayakta 
Durmak istiyorum» adlı piyesin temsil edildiği, 
her hangi bir hâdisenin çıkmadığı temsilin so
nuna doğru istanbul Üniversitesi öğrenci Birli
ği komünizmle mücadele kolu başkanı Erdoğan 
Telci tarafından imzalı bir beyannamenin dağı
tıldığını temsilin 2 nci defa verilişi sırasında be
yannameye karşı bâzı kimselerin itirazda bulun
duğu fakat Münih Türk öğrenci Derneği Başka
nının müdahalesi ile meselenin yatıştırıldığı an
laşılmıştır. Ayrıca Fransa Kültür Ataşeliğinin 
8 Mart 1967 tarihli raporunda Fransa Türk öğ
renci Derneği tarafından teksir edilerek genelge 
şeklinde B. M. M. si üyeleri ile öğrencilere gön
derilen «Temel Hak ve Hürriyetler Kanunu» 
protesto edildiğini, ulusal konularda birlikte 
hareket etmeye öncü olmak ve yurt kallanması 
ile ilgili meselelerde çalışmalar yapmak konu
sunda bütün üyelerin bu çalışmalara katılmala
rı gerektiği ve bu katılmalar yapılmazsa Türk 
gençliğinin varlığını komyarmyacağı», «10 Mart 
19 Mart tarihlerinde O. 0. D. E. nezdindeki 
Türl: iktisatçılarının yapacağı toplantı da bütün 
öğrencilerin iştiraklerini talep eden» ve «Alman
ya Türk öğrenci Derneği Başkanı Temoan Yel
kencioğlu'nım protesto eden bildirisinin örnek
lerinden birer adedi bilgi edinilmek üzere Paris 

büyükelçiliği ve oradan da Bakanlığınıza su-
ralmuştur. Bu arada Türk örğeneilerinin Fran-
ia'da tertftedilen toplantılarında konuşmacılara 
Türkiye'nin kalkınma hızı hakkında bâzı sualler 
sordukları ve konuşmacıların da teknik ve bilim
sel sınırlar dışma çıkmamaya gayret sarf ede
rek cevapları verdiği 5 . 5 . 1967 tarihli rapor
dan anlaşılmıştır. 

Çeşitli şekillerde muzır faaliyet gösteren öğ
renci ve dernekler hakkında Büyükelçiliîder ile 
"grenci müfettişlerinden alman raporlar Yük

sek Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara intikal et
tirilerek gereğinin yapılması arz olunmuştur. 
Ayrıca Bakanlığımızda kendi yetki ve imkân
larına göre mevcut bildirilerin ışığı altında mu
zır faaliyetlere katılan ve katılma temayülü gös
teren dernek ve öğrenciler için aşağıda sıralan
mış tedbirleri zamanında almıştır. 

1. İlerici ve devrimci grupu teşkil eden öğ
rencilerle ilgili olarak müfettişliğin yapmış ol
duğu sıkı temaslar sonucu her türlü yapıcı ve 
ikaz mahiyetindeki kararlar uygulanmıştır. 

2. Yapılan ikazlar neticesi durumlarında 
her hangi bir düzelme görülmiyen Tanju öner 
ile Yüksel Bayzarkaya adlı örğencilerin öğrenci
likle alâkaları kesilmiştir. 

3. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü
dürlüğü 4 Nisan 1967 tarih 36957 sayılı yazısı ile 
sol temayüllü tanınan Ergün Göknel'in pasa
port müddetinin hitamında temdidedilmiyerek 
kısa süreli pasaport vermek sureti ile yurda dön
mesinin temini Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş
tir. 

4. 22 Haziran 1967 gün ve 9316 sayılı bir 
tamimle yabancı ülkelerde bulunan öğrencileri
mizin her türlü hareketi ile yalandan ve sıkı bir 
şekilde ilgilenmeleri, öğrenci müfettişlerinden 
ısrarla istenmiş, özellikle muzır akımları tervice-
den ve propagandasını yapan dernek ve teşek
küllere karşı uyanık bulunmaları, öğrencilerin 
millî menfaatlerimize uygun hareket etmeleri 
millî duygular içinde yetişmeleri memlekete bağ
lılıklarının temini ve her birinin Yüce Millete 
faydalı birer eleman olarak yurda dönmeleri hu
susunda rehberlik etmeleri istenmiştir. Bilhas
sa bu konularda müfettişlerimizin hassasiyet 
göstermeleri gerekli tedbirleri almaları Bakan
lığımıza zamanında haber vermeleri aksi varit 
olduğu halde müfettişler hakkında kanuni işle
me baş vurulacağı kesinlikle bildirilmiştir. Bu 
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tamimlerden sonra dış ülkelerdeki öğrenci faa
liyetleri normal seyrini devanı ettirmektedir. 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
Akşehir ve civarında tarım üretiminin artırılması 
ve Akşehir'de bir konserve fabrikasının kurulma
sına dair sorusu ve Köy İsleri Bakam Turgut 
Toker'in, yazılı cevabı (7/437) 

T. 0. 
Köy iğleri Bakanlığı 10.10.1967 

Müsteşarlık 
Say. : 3043 -19383 

Konu: Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu'nun soru 
önergesi. 

T. B. M. M. 

Millet Mscilsi Başkanlığına 
ilgi: 14 . 7 . 1067 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/437 - 4795/28C66 sayılı yazı. 
Akşehir - Nadir (Atakent) köyünde yaptırı

lacak soğuk hava deposu ve ser tesisleri ile kuru
lacak konserve fabrikasına yapılacak yardıma 
dair Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu ta
rafından Tarım Bakanlığı ile Bakanlığıma yönel
tilen yazıh soru önergesinin Bakanlığımı ilgilen
diren kısmına ait cevabının ilişikte sunulduğu
nu ara ederim. 

Köy İşleri Bakam 
Turgut Toker 

Akşehir ve civarında tarım üretiroinin avfcrjl-
ması ve Akşehir'de soğuk hava deposu ve bir 
konserve fabrikası kurulmasına dair Konya Mil
letvekili Nazif Kurucu'nun Tarım Bakanlığı ile 
Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesinin 
Bakanlığımı ilgilendiren kısmının cevabıdır. 

1. Akşehir ve civarında tanın üretiminin 
artırılması için Bakanlığımızca sulama yönün
den yıllık programlar ve bütçe imkânları çerçe
vesinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1961 yılında Akşehir 
Yahşin ve Değirmenli, 1962 yılında Akşehir - Il
gın ve Argıthan, 1963 yılında Akşehir - Bisnc 
ve Azeri, 1966 yılında Akşehir - Engelli ve Er-

Not: Millet Meclisi Tutanak Dergisinin 2 nci 
Devre 3 ncii Toplantı yılının 6 . 12 . 1967 tarih
li 13 ncii Birleşimine konulan 7/437 numaralı 
yazılı sorunun eki cevabıdır. 

doğan köylerinde sulama tesisleri inşa edilerek 
işletmeye açılmıştır. 

1967 yıh programında da Akşehir - Çakılla? 
ve Atakent köyleri arazisine sulama suyu temi
ni. konulan mevcudolup, bu işlere ait projeler 
ihale edilmiş ve inşaatları devam etmektedir. 

2. Nadir (Atakent) köyü kooperatifi tara
fından yaptırılmaya başlandığına soru önerge
sinde işaret olunan soğuk hava deposu ve sor 
t e f le r in in henüz kooperatif iş programında yer 
almadığı, ancak önplânda yer alması tasarlanan 
bir komi. olduğu, arsasının dahi satmalınmadığı, 
bu maksatla kooperatif sermayesinin 40 000 li
raya çıkarılmasının düşünüldüğü, mahallen yap
tırılan incelemeden anlaşılmıştır. 

Gerek soğuk hava deposu ve ser tesisleri ve 
gerekse inşa edilecek konserve ve reçel fabrika
sına yardımda bulunulabilirleri için kooperatif
lerce «Tarımsal Köy Kalkınma Kooperatiflerine 
yapılacak hibe ve kredi yardımının sarf ve tah
sis şeklini belirten Yönetmelik» esaslarına göre 
projelerinin hazırlanarak Bakanbğıma gönde
rilmesi ve yatırım projelerinin öncelik sırasına 
girmesi gerekmektedir. Bu takdirde proje tuta
rının % 40 ma kadar hibe ve kredi şeklinde koo
peratiflere yardım yapılabilecektir. 

Sözü geçen yardım Yönetmeliği, 29 . 8 . İS67 
tarihinde valiliklere gönderilmiş ve Yönetmedik
te belirtilen özellikleri haiz kooperatiflerin mü
racaatları. istenmiş olmakla beraber Nadir (Ata
kent) Köyü Kooperatifinin, Yönetmelik esasları 
dairesinde müracaatının temini hususu da ayrıca 
Valiliğe bildirilmiştir. 

4. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolafm, 
Polatlı'nın Karahamzalı köyü sakinlerine yapı
lan kanunsuz işlemlere dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/439)-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda aracılığınızı rica ederim. 

11 . 7 . 1967 
Hatay Milletvekili 
Yahya Kanbolat 

1. 7 Temmuz 1967 günü Polatlı ilçesinin 
Karahamzalı köyünde bugünkü Anayasa düze
ni içinde tasavvuru mümkün olmıyan olaylar 
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oereyan etmiştir. Köylünün daveti üzerine, 9 
Temmuz 1967 Pazar günü Karahamzalı kö
yüne gittim. Kaymakam Nazmi Çengelci, Jan
darma Binbaşısı Ahmet Karabulut ve toprak 
müsteciri Salim Tuncer marifetiyle, Kara
hamzalı sakinleri üzerinde yapılan gayrikanu-
ni muameleleri yerinde inceledim. 

2. Karahamzalı köyü sınırları içinde bu
lunan arazinin pek az kısmı özel mülk, çoğun
luğu ise Hazineye aittir, özel mülk konusu 
araziyi Abdullah Bilge veresesinden Salim Tun-
oer adlı bir şahıs icar almış bulunmaktadır. 
Ancak Salim Tuncer, özel mülk araziyi ekmek
le yetinmeyip, köylünün elindeki ve Hazine
ye ait 227 dönüm araziyi de almaya teşebbüs 
etmiştir. 

Köy 612 nüfuslu olup, kayalık bir dağ ya
macında bulunmaktadır. Müstecir Salim Tun
cer, Hazine arazisi üzerinde ziraat yapan köy
lüyü topraktan atmak için, kişisel nüfuzunu 
kullanarak Polatlı Kaymakamı Nazmi Çen
gelci'den, köylü aleyhine bir men'i müdahale 
kararı aldırtmıştır. 

3. Müstecir Salim Tuncar, bununla kalmı-
yarak, Çanakçı köyü yolunu esas tutarak, Do
ğuda kalan araziyi tel örgüsü altına almaya te
şebbüs etmiştir. Müstecir Salim Tuncer bu te-
şebbüsiyle kayalık yamaç üzerinde inşa edil
miş köy camisini ve 12 aded evi tahribetmek 
ve köye ait merayı da ziraate açmak istemiştir. 

4. 1945 tarihli Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun ek 6 ncı maddesine göre, «Köy, 
kasaba veya şehirler halkının münferiden ve
ya müştereken faydalanmalarına terk olunan 
mera ve yaylaklar özel mülkiyet konusu ola
mazlar.» Karahamzalı köyünün altında bulu
nan ve takriben 400 dönüm olan mera hiçbir 
zaman ziraat konusu olmamıştır. Mülkiyeti 
Hazineye ait bulunan bu mera, öteden beri 
köylü tarafından müşterek bir otlak yeri ola
rak kullanılmıştır. Şu halde kadîm örfe göre 
bu yer, meradır ve ek 6 ncı madde mucibince 
de bu mera, tarla ziraatine açılamaz ve özel 
mülk konusu da olamaz. 

5. Bu kanuni açıklığa rağmen bir müste-
cirden ibaret olan Salim Tuncer, Polatlı Kay
makamı Nazmi Çengelci ve Jandarma Binbaşı
sı Ahmet Karabulut'un idari yetkilerini kötü 

yolda kullanmaları hususunda kişisel nüfuzu
nu kullanmış ve bunu da sağlamıştır. 

7 Temmuz 1967 günü sabahı Salim Tuncer, 
jandarmayı ve kendi adamlarını üç kamyona 
bindirerek Karahamzalı köyüne göndermiştir. 
Zor kullanarak, köy camisini, 12 aded evi 
tahrip ve köy merasını da tarla ziraatine aç
mak teşebbüsünde bulunmuştur. Bu haksız 
davranış, köy kadınlarının mukavemetiyle kar
şılaşmıştır. 

6. öğleden sonra Jandarma Binbaşısı Ah
met Karabulut takviyeli bir jandarma grupuy-
la köye gelip, kumandayı bizzat ele almıştır. 
Köy kadınlarını köyün içine sürmek için, kö
yü sardırmıştır. Güneyden ve Doğudan köye 
taarruz emri vermiştir. Jandarma, köylü ka
dınları kurşun yağmuruna tutmuş; dipçik, 
sopa ve taş kullanarak kadınları köy içine sür
müştür. 

Köyün Güneyinde bulunan kadınlar, bu 
gayrikanuni muamele karşısında Ahmet Uzun'-
un evine sığınmak zorunda kalmışlardır. Bin
başı Ahmet Karabulut, evi ateş yağmuruna 
tutturmuş ve evin pencereleri de dipçiklerle 
kırdırılmıştır. Mütaaddit kurşun izleri duvar
da müşahede edilmiş ve kırık pencere camları 
da yerde görülmüştür. Ayrıca tarladan topla
nan 23 aded kovan şahsımıza teslim edilmiştir. 

7. Jandarma Binbaşısı Ahmet Karabulut'
un bu sorumsuz davranışı yüzünden köy yeri 
tam bir savaş alanına dönmüştür, ikibine 
yakın kurşunun kullanıldığı iddia edilmekte
dir. Kullanılan kurşunların kesafeti dolayı-
siyle, köpekler bile, korkudan köyü terk edip 
dağa sığınmak durumunda kalmışlardır. 

Zeynep Erdoğan ve Ayşe Uzun, yerde sü
rüklenmişler ve sonra birbirine bağlanarak 
arpa tarlasına atılmışlardır. Köylüler, olaydan 
sonra bu kadınları tarlada birbirlerine bağlı 
halde bulmuşlardır. Ayşe Uzun sekiz aylık 
gebe olmasına rağmen, Jandarma Binbaşısı ta
rafından feci halde döğdürülmüştür. Kolun
da mükerrer sopa izleri ve yaygın morartı 
ile başında yarılma müşahede edilmiştir. Ço
cuğun hayatta olduğu hususunda şüpheler var
dır. 

Elif Uzun yaşlı ve hasta olmasına rağmen 
feci halde döğülmüştür. Sağ omuzu dipçikten 
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yaralıdır, ve kanlanmış elbise bize getirilmiş
tir. 

Meryem Kararmaz'ın yüzüne dipçikle vu
rulmuştur. Burunda kırık tesbit edilmiştir. Sol 
kaş yarıilmış ve dikiş yapıldığı görülmüştür. 
Çekilen filimde kafatası kaide kırığı ihtimali
nin % 90 olduğu tesbit edilmiştir. Hayatı teh
likededir. 

Aynca diğer iki şahısta da sağ kol dirsek 
hizasında, bacakta ve el üstünde kurşun yaraları 
tesbit edilmiştir. 

Meryem Kararmaz hariç, diğer yaralıların 
Ankara'ya gidişleri önlenmiştir. 

8. — Köy bekçisi Veli Erdoğan durumu Po
latlı'daki ilgili makamlara haber vermek için 
giderken, köyden takriben 10 Km. ötede yaka
lanıp doğulmuş ve elebaşı olarak tevkif edil
miştir. 

Mustafa Kararmaz, ağır yaralı olan yen
gesini Polatlı'ya götürmek için otomobil ge
tirmeye giderken, yolda yakalanıyor, doğulu
yor, ve sonra dlebaşı olarak tevkif ediliyor. 

Ali Yılmaz, Mustafa Uğurlu ve İbrahim Er
doğan durumu Savcılığa bildirmek için Polat
lı'ya gidiyorlar. Adliye binasından çıkarken, 
Jandarma onları zorla karakola götürüyor. Her 
üçü, karakolda feci şekilde doğuluyorlar. Yaş
lı olmasına rağmen İbrahim Erdoğan'ın sakalı 
yolunmuştur. Mustafa Uğurlu'nun Konya'dan 
yeni geldiği anlaşıldığından ve İbrahim Erdo-
ğanın da yaşlı olması göz önünde tutularak 
serbest bırakılıyorlar. Ama Ali Yılmaz elebaşı 
olarak tevkif ediliyor. 

9. — Bu işin asıl müsebbibinin Polatlı Kay
makamı Nasmi Çengelci, Jandarma Binbaşısı 
Ahmet Karabulut ile müstecir Salim Tuncer 
olduğu anlaşılmıştır. 

Anayasamızın 16 ncı maddesi «Konuta do-
Imnülamaz» demektedir. Halbuki Jandarma 
Binbaşısı Ahmet Karabulut'un emriyle, Ahmet 
Uzun'un evi kurşun yağmuruna tutulmuş ve 
evin pencere camları kırılmıştır. 

Yine Anayasamızın 33 ncü maddesi, zorla
ma yasağını öngörmektedir. Halbuki Karahanı-
zalı köyünün erkek ve kadını, kurşuna tutul
muş, dipçik, sopa ve taşla döğülmüşlerdir. Ay
rıca yolda ve karakolda ağır muameleye mâ
ruz kalmışlardır. 

Anayasamızın 18 nci maddesi, seyahat ve 
yerleşme hürriyetini teminat altına almaktadır. 
Halbuki bugün Karahamzalı köylüsü, Salim 
Tuncer'in adamları ve jandarma korkusu yü
künden Polatlı ilçesine gidememektedirlor. 
Çünkü Polatlı'ya giden köylüyü, müstecir Sa
lim Tuncer'in adamları jandarmaya yakalat
makta ve karakolda döndürmektedirler. 

a) Jandarma Binbaşısı Ahmet Karabulut'-
un emriyle Karahamzalı köylüsü üzerine sıkı
lan kurşun miktarı ne kadardır? 

b) Polatlı Kaymakamı Nazmi Çengellci ile 
Jandarma Binbaşısı Ahmet Karabulut'un ida
ri yetkilerini, müstecir Salim Tuncer lehinde 
kötüye kullanmaları dolayısiylle, bu iki şahıs 
hakkında ne gibi tedbirler alınmıştır? 

c) Karahamzalı köylüsünü, gerek müste
cir Salim Tuncer'in adamlarının tasallutundan 
korumak ve gerek jandarmanın karakol daya
ğından kurtarmak konusunda, İçişleri Bakan
lığı ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi &n. Md. 
Şb. Md. : 3. 23364/4-750/10691 

7 . 12 . 1967 
Konu : Hatay Milletvekili Yahya 
Kanbolat'ın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 14 . 7 . 1967 gün ve Genel Sek

reterlik Kanunlar Müdürlüğü 4806/28154-7/439 
sayılı yazı. 

b) 2 . 11 . 1967 gün ve Özel Kalem Mü
dürlüğü 1/2544 sayılı yazımız. 

Polatlı ilçesi Karahamzalı köyünde vukua 
gelen gayrimenkule tecavüzlerle ilgili olaylar
da, yasalara aykırı şekilde hareket edildiğine 
mütedair Hatay Milletvekili Sayın Yahya Kan-
bolat'a ait yazılı soru önergesi üzerine keyfiyet 
Mülkiye Müfetişliğince mahallen tetkik ettiril
miştir. 

Bu hususta düzenlenen raporda aynen; 
«1. — Karahamzalı köyü arazisinin 1954 

yılında tapulaması yapılmıştır. Bu tapulama 
sırasında arazi 48 parsel halinde tesbit olunmuş, 
bunlardan sadece 48 sayılı parselin hazine adı
na tescili yapılmıştır. Bunun yüzölçümü de 

— 494 — 



M. Meclisi B : 16 13 . 12 . 1987 O : 1 

44 340 metrekare yani 44 dönümden ibarettir. 
Başkaca hazine arazisinin bulunmadığı Özel 
îdare Memurluğu, Mal Müdürlüğü, ve Tapu 
ve Sicil Muhafızlığının yazılariyle sabittir. Bu 
bakımdan iddia hilâfına arazinin hemen tümü
nün yüzdeyüze yakın bir oranda özel müljk ko
nusu olduğu gerçektir. Arazinin 29 aded par
seli Dr. Abdullah Bilgen adına tesbit edilmiş, 
köylüler tapu iddiası ile aynı yerin mülkiyeti 
konusunda tapulama mahkemesine dâva aç
mışlar ve o tarihten bu yana karşılıklı olarak 
uğraşagelmişlerdir. Bu «taraf» deyimi içine 
son olayda zabıtaya karşı gelenler girmemekte
dir. Bunlar Karahamzalı köyünün eski ve asıl 
sakinleridir, mücadelelerini hak ve hukuk çer
çevesinde, yasalara uygun şekilde ve adalet or
ganları huzurunda yürütmektedirler. Abdullah 
Bilgen ölünce vereseleri araziyi Ankara 1 nci 
Noterliğinde düzenlenen 4 . 3 . 1965 günlü, 
6 129 sayılı satış vaadi senedi ile 660 009 liraya 
Salim Tuncer ve 8 ortağına satmışlardır. Akın
lar içerisinde Abdullah Bilge'nin iki çoğucu da 
vardır. Ancak tapu konusu 12 yıldan beri ihti
laflı bulunduğundan, durum henüz tapuya tes
cili edilmemiştir. Satıştan sonra Karalıamzalı'-
liin mülkiyet iddiasında bulunan salimleri ile, 
alıcılar arasında herhangi bir ihtilâf zuhur et
memiştir. Tapulama Teşkilâtınca araziler 1954 
tarihinde Abdullah Bilgen adına tesbit edildi
ğine nazaran, arazilerin eskiden beri anılanın 
tasarrufu altında bulunduğunu kabul etmek 
gerekmektedir. 

Yenimehmetli Nüfus Memurluğunun 
25 . 7 . 1967 günlü listesinden anlaşılacağı üze
re, Karahamzalı köyüne 16 . 2 . 1862 tarihin
den 22 . 6 . 1967 tanhine kadar 489 kişi hariç
ten gelerek kaydını yaptrnnaJk suretiyle yer
leşmiştir. Bunlar arasında bulunan köy muhtarı 
İsa Danış köye 1965 yılının sonlarında gelmiş 
ve 4 . 2 . 1966 tarihinde kaydını yaptırmıştır. 
Olaya ismi karışan ibrahim, Veli ve Zeynep 
Erdoğan listenin 31 sıra numarasında kayıtlı
dır ve bu kayıtlar 16 . 3 . 1966 tarihinde yapıl
mıştır. Mustafa ve Meryem Kararmaz listenin 
35 sıra numarasındadır. Ve kayıtları 19.3.1936 
tarihinde icra edilmiştir. Ali Yılmaz'm kaydı
nın 8 . 3 . 1966 tarihinde olduğu listenin 50 
sıra numarasının tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Uzunların kaydı aynı şekilde 28 . 3 . 1966 da 

ve Mustafa Uğurlu'nunlri 18 . 2 . 1965 te yapıl
mıştır. Durum göstermektedir ki, 38 sayılı 
parsel için mücadele ve zabıtaya mukavemet 
edenlerin hepsi 1965 yılının içinde ve ekserisi 
aynı yılın sonlarında gelmişlerdir. BurJüann ço
ğunluğu Yozgat'ın Akdağmadeni'nclen göç et
medir. Ve Akdağmadeni'ne de Tokat'tan 
gitmişlerdir. 

Sadece 44 dönüm hazine arazisinin bulundu
ğu bir yere bir yıl içinde 419 insanın doluştuğu 
düşünülürse, bunların kısa zamanda geçinebil
mek için sağa sola başvuracakları ve çeşitli sos
yal ve idarî problemleri yaratacakları şüphe
den azadedir. Burada da aynı şey olmuştur, öte
den beri Abdullah Bilgen ve Vereseleri, 4.3.1965 
tarihinden beri Salim Tuncel ve arkadaşları ta
rafından işlenen 38 numaralı parsele tahkik 
mamurlarının belirttikleri şekilde bahçelerini 
genişletmek niyetiyle tecavüze yeltenmişlerdir. 
Daha önce bâzı parsellere başka türlü mü
dahaleler de yapılmıştır. 38 sayılı parselin yüz
ölçümü 500 dekarın üzerindedir. Mera iddiası, 
aynı parsel içerisinde kalan ve Abdullah Bil
gen ve vereseleri tarafından çayırlık ve har
man yeri olarak kullanılan bir kısım üzerinde 
yürütülmektedir. Mülk sahibi 'okluğunu iddia 
eyliyen ve zilyod durumunda bulunan Salim 
Tuncel ve ortakları 22 . 2 . 1967 günlü dilekçe 
ile kaymakamlığa başvurmuş, aynı güne görev
lendirilen iki memur marifetiyle 6 . 3 . 1967 
tarihinde soruşturma yaptırılmış, aynı memur
ların düzenlediği 7 . 3 . 1967 günlü rapor uya
rınca da gayet normal ve hukukî şekilde kay
makamlıkça 5917 sayılı yasa hükümleri mucibi 
mütecavizlerin men'ine ve arazinin dilekçelere 
teslimine karar verilmiştir. 

Başvurma, soruşturma ve karar usûl ve ya
sa hükümlerine uygun şekilde yapılmış ve alın
mıştır. Konunun dikkati çeken yönü, mağdur 
durumda gösterilen vo zabıtaya karşı gelen 
köylülerin arazinin mülkiyeti konusunda, hattâ 
zilyetliği hususunda bir fikre sahibolmamala-
rı, ihtiyar heyeti üyeleri ve muhtarların da id
dialarını, sadece Abdullah Bilgenle 18 seneden 
beri mahkemede uğraştıkları mucip sebebine 
dayamalarıdır. Esasen köylü olarak bu köyde 
incileri birbuçuk yıldan ibaret bir süreye in
hisar eden kimselerin, başka türlü beyanda bu
lunmaları da mümkün değildir. 
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Kaymakamlığın verdiği 8 . 3 . 1967 günlü, 
13 sayılı men'i müdahale kararı 17 . 4 . 1967 
tarihinde zabıta tarafından usulünce infaz 
olunmuştur. Olayı yaratan işlem, aynı araziye 
yani 38 sayılı parsele ikinci tecavüzün yapıl
ması ve bu durumun 12 . 4 . 1967 ve 26 . 6 .1967 
günlü dilekçelerle kaymakamlığa intikal etti
rilmesi üzerine kaymakamlıkça ikinci tecavü
zün tesbitinin istenmesinden ibarettir. Bütün 
tanıkların ittifakla belirttikleri gibi köylü za
bıtaya mukavemet ederek infazı yani görev
lerini yaptırmamış, Binbaşı Ahmet Karabulut 
bunun üzerine, aynı görevi ifa eylemek için gel
miş, bu durumu köylüye anlatmıştır. Buna rağ
men köylüler tesbiti yaptırmamakta direnmiş, 
sonunda zabıtaya karşı gelmiştir. 

Konunun Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nu ilgilendiren bir tarafı yoktur. Zira, bir ara
zinin mera sayılabilmesi için ortada bir tahsis 
kararının bulunması veya durumu tevsik edici 
ferman ve saire gibi belgelerin mevcudiyeti 
şarttır, oysa 38 sayılı parsel bilinmiyen bir ta
rihten beri Abdullah Bilgen tarafından kulla-
nılagelen, tapu kaydı bulunduğu ileri sürülen 
ve Tapulama Teşkilâtınca da 1954 yılından iti
baren Âbdulfah Bilgen adma tesbiti yapılmak
la sımman Abdullah Bilgen'e aidiyeti kabul 
edilmiş bulunan bir arazidir. Mera veya orta 
malı niteliğinde değildir, köylü tarafından d E 
hiçbir zaman bu şekilde kullanılmamıştır ki; 
aynı araziyi satınalanlarca bir tecavüze veya 
ziraate açılmaya konu olabilsin. Diğer taraf
tan Tapu Sicil Muhafızlığı, Mal Müdürlüğü ve 
Özel İdare Memurluğunun yazılarında belirtil
diği gibi, Hazine adına kayıtlı olan 44 dönüm
lük saha bu parselle ilgili değildir. Anılan par
sel 48 sayılı olandır. Yani iddia edildiği şekil
de, mülk sahiplerinin 227 dönümlük Hazine 
arazisini köylünün elinden almaya teşebbüs et
tikleri keyfiyeti dayanaksız ve uydurma bir 
iddiadır. İhtilâf süresince böyle bir husus bah
se konu almamıştır. 12 ev ile camiin tahribi de 
gerçeğe uyan bir iddia niteliğinde değildir. 
Çünkü yapılan mücadele, zabıtaca ikinci teca
vüzün tesbitini önlemeye matuftur. Zabıtanın 
ev yıkma, cami tahribetme gibi bir tutumunun 
mevcudiyeti söz konusu olmadığına ve tesbit 
işleminin uzaktan ve yakından böyle bir fiille 
ilişkisi bulunmadığına nazaran, itham ispatlan

mamış, mücerret bir iddia vasfından öteye ge
çememiştir. 

2. 38 sayılı parsele Karahamzalı köyünden 
20 kişinin yaptığı tecavüz 5917 sayılı yasanın 
1 nci maddesi uyarınca karara bağlanmış ve 
mütecavizler men edilmiştir. Ancak müteca
vizler yine durmamışlar. İkinci defa da teca
vüz edince kaymakamlıkça, aynı yasanın mü-
taakıp maddelerine göre durumun tesbiti için za
bıtaya emir verilmiştir. 

1706 sayılı yasanın 1 nci maddesi uyarınca 
jandarma, umumi emniyet ve asayişi koruma
ya, kanun ve nizamname hükümlerinin icra
sını temine ve bunlara müstenit Hükümet emir
lerini ifaya memurdur. Aynı Yasanın 14 ncü 
maddesine göre, jandarma subayları emniyet 
ve asayişin muhafaza, yasaların ve nizamların, 
Devletin icrai hükümlerini temine mütaallik 
vazifelerinden dolayı mülkî âmirin emri altın
dadır. Ayrıca 5442 sayılı il idaresi Yasası 
emniyet ve asayişin temini yönünde her türlü 
tertibi almaya mülkî âmirleri mezun kılmış
tır. Kaymakamlık 5917 sayılı Yasaya göre 
araziye yapılan ikinci tecavüzü tesbit etmek 
ve gidermek üzere zabıtaya emir vermiştir. 
Bu emir 1706, 5442 ve 5917 sayılı Yasa hüküm
lerine uygun şekilde yerine getirilmek isten
miştir. Zabıtanın yetkileri 1 . 12 . 1937 gün
lü, 7756 sayılı Jandarma Teşkilât ve Vazife 
Tüzüğünde daha açık şekilde esaslara bağla
mıştır. örneğin, tüzüğün 96 nci maddesinde, 
vali, kaymakam ve bucak müdürlerinin kanun 
ve tüzükler hükümlerine müstenit emir ve ta
leplerinin, jandarma komutanlarınca yerine 
getirilmesi hususundaki mecburiyet belirtil
miştir. 

ilçe jandarma birlik komutanlığı kayma
kamlığın ikinci tecavüzün tesbiti hususunda
ki emrini alır almaz 7 kişilik bir müfrezeyi bir 
uzman çavuş komutasında köye yollamıştır. 
Bütün köylü tanıkların itiraf eyledikleri ve di
ğer tanıkların da aynı itirafı doğruladıkları 
gibi, gelen müfrezeye genellikle köylü kadın
lar karşı koymuş ve tesbiti yaptırmamıştır. 
Bunun üzerine Jandarma Birlik Komutanı 
Binbaşı Ahmet Karabulut yanma aldığı bir 
müfreze ile hem takviye durumunu yaratmak, 
hem de görevin ifası sırasında yukarda sözü 
edilen tüzüğün 2 nci maddesinin (a) bendinde-

I ki zabıtai mania vazifesini ifa eylemek üzere 
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köye ulaşmıştır. Müfrezeyi köye sokmıyarak 
dışında bırakmış, kendisi köye çıkmış, halkı 
toplıyarak göreve mâni olmamalarını, kanun 
ve nizamlara uygun hareket etmelerini söyle
miş, fakat bu sırada köyün kenarında bırak
tığı birliğe karşı köylünün tecavüze geçtiğini 
duyunca olay yerine yetişmiştir. Esasen bir
liğin köye vardığı sırada köylünün civarda 
mevzilenerek silâh atmaya başladığı Köy Bek
çisi Veli Erdoğan tarafından itiraf olunmuştur. 
Komutan olay yerine vardığında zabıtanın 
köylü ile karma karışık şekilde mücadele etti
ğini görmüş ve devam eden ihtar ateşinin ke
silmesi için birkaç kere emir vermiştir. So
nunda İM taraftan da yaralananlar olmuş, olay 
daha müessif bir hal almadan binbaşının gay
retiyle önlenmiştir. 

Görüldüğü gibi; kanunların yapılmasını 
açıkça emrettiği bir görevin yerine getirilme
sini engelliyen insanlara karşı, zabıta belki 
de zabıta tarihinin çok ender kaydedeceği şe
kilde, gayet munis ve insancıl bir davranışa 
yönelerek, ikisi ağır dört tane yaralı verdiği 
halde, tüfeklerinin kırılmasına ve kasatura
larının kaybolmasına göz yumarak tanıkların 
da belirttiği şekilde komutanları Binbaşı 
Ahmet Karabulut'un dirayetli ve basiretli tu
tumu sayesinde olayın çok daha vahim ve mü
essif hal almasını bir miktar ihtar atışı yap
mak suretiyle önlediği halde, âdeta suçlu 
olarak ortaya sürülmek gibi mevzuat ve man
tığın kabul edemiyeceği bir durumla karşı 
karşıya getirilmek istenmektedir. Üstelik za
bıtanın yapmakla yükümlü bulunduğu bir gö
revi silâh, sapan, taş, sopa, balta, kazma gibi 
âletlerle önlemiye çalışan 100 - 200 kişilik bir 
kütlenin, bu hareketinin başka türlü savuş-
turulmasınm mümkün bulunmadığı bir ortam
da, jandarmaya ihtar atışı yaptığından dola
yı kusur atfetmek, bile bile anarşiye göz 
yummak demektir. Jandarma Teşkilât ve Va
zife Tüzüğünün 270 nci maddesinin (A) dan 
başlayıp (L) de biten bendlerinde hangi hal
lerde silâh kullanılabileceği açıkça gösteril
miştir. 

Saldıran eli sopalı, baltalı ve silâhlı 100 -
200 mütecavize karşı jandarma, bu madde
nin en az 7 bendinden bilistifade gayet rahat
lıkla silâh kullanabilirdi. Aynı tüzüğün 271 nci 

maddesi uyarınca zabıta önce dipçik ve süngü 
kullanmış, son çare olarak da ihtar atışı yap
maya mecbur kalmıştır. Bu atış sırasında 268 
aded mermi sarf etmiştir. Ateş için emri bin
başı değil binbaşının köye çıkması dolayı-
siyle birliğin başında bulunan Jandarma Asb. 
Başçavuş Mustafa Tuzla gayet isabetli bir an
da ve tarzda vermiştir. 

Hukuk Devleti ilkesini benimsemiş rejim
lerde vatandaşın nizamlara muti ve saygılı ol
ması kadar tabiî bir şey düşünülemez. Oysa, 
köyde birbuçuk yıllık maziye sahip kimselerin 
üstelik hukukî yönü bakımından bir bilgiye 
^hibolma "hkları topraklar için, 100 - 200 kişi
lik grup halinde, memleketlerinin emniyet ve 
asayiş elçisi ve temel direkleri olanlara karşı 
saldırıya geçmeleri hiçbir şekilde hoş görüle
mez. Bu halin, yalnız bir defaya mahsus kütle 
psikolojisinin örneği olarak kabulüne, bucak 
müdürlüğünün 6.9.1967 günlü ve 617 - 618/14 
sayılı yazısı mânidir. Bucak müdürü yazısın
da saldırıyı düzenliyenlerin; kanunlara hürmet-
siz, haklarına razı olmıyan ve kuvveti hak ola
rak kabul edenlel şeklinde nitelendirmiştir. 
Yani zabıtaya karşı bu cüretkâr, tehlikeli ve 
anarşist tutumları hem onlarca hem de idari 
otoritelerce olağan sayılmaktadır. Niyeti ve 
fikriyatı çarpık insanlara karşı zabıtanın sade
ce ve sadece, hemde en yumuşak ve anlayışlı bi
çimde vazife yaparken silâh kullanmış olma
sında garabet aramamak icabetmektedir. 

Bu duruma göre, vazife ifa ederken mâni 
olmak için kendisine çeşitli vurucu ve kırıcı 
aletlerle saldıran 100 - 200 kişilik kütleye kar
şı zabıtanın dipçik ve silâh kullanmasında 1706 
sayılı Yasa ve Jandarma Teşkilât ve Vazife 
Tüzüğünün 1, 2, 270 - 271 nci maddeleri muva
cehesinde bir yolsuzluk görülmemiştir. Zabıta 
idari nitelikteki görevini müşkülâta rağmen 
ifaya çalışmıştır. 

3. Veli ve ibrahim Erdoğan, Mustafa Ka-
rarmaz, Ali Yılmaz ve Mustafa Uğullu zabıta
ca yakalanarak dövüldüklerini ileri sürmüş
ler ve suçlu olarak Jandarma Astsubay Başça
vuş Mustafa Tuzla'yı göstermişlerdir. Ancak, 
Polatlı C. Savcılığının 8 . 7 . 1967 günlü Hz.: 
1967/627, esas 1967/369, iddia 1967/168 sayılı 
iddianamesiyle fiil adlî görevin ifasından sa-
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yılıp yalnız Jandarma Astsubayı Mustafa Tuz
la değil, aynı zamanda müşteki ve sanık ola-
lak Jandarma Uzman Çvş. Zihni Aykut ve Ham
dı Çalışkan hakkında da Polatlı Asliye Ceza 
Mahkemesine dâva açılmış olduğu anlaşıldı
ğından, zabıta hakkında başkaca yapılacak iş
lem kalmamıştır. Mağdurlar, Kaymakam Naz-
mi Çengelci ile Jandarma Birlik Komutanı Ah
met Karabulut hakkında ise, hiçbir şikâyetle
rinin olmadığını tek tek ifade eylemişlerdir. 

4. Anayasanın 16 ncı maddesinin 1 nci fık
rası konuta dokunulamıyacağını, 2 nci fıkrası 
ise kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulü
ne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, mil
lî güvenlik ve kamu düzeni bakımından gecik
mede sakınca bulunan hallerde de yetkili mer
ciin emri bulunmadıkça konuta girilemiyece-
ğini, arama yapılamıyacağmı ve eşyaya el ko-
namıyacağını hükme bağlamıştır. Hiçbir konu
ta girilmediği, arama yapılmadığı, eşyaya el 
konulmadığı bütün tanıklarca ittifakla beyan 
edilmiştir. Sadece Ahmet Uzun'un evinin cam
larının ve kapısının ihtar atışından zarar gör
düğü, anılanın bu konuda hiçbir zaman ve şe
kilde müşteki sıfatiyle ortaya çıkarak talep
te bulunmadığı, 100 - 200 kişiye karşı ihtar 
atışı yapılırken sadece bir evin cam ve çerçeve
sinin önemsiz derecede isabet almış olduğu 
dikkat nazarında tutulursa; zaruretin zorladı
ğı ve mevzuatın kabul ettiği tedbiri uygulamış 
olan zabıta kuvvetlerine karşı Anayasanın 
16 ncı maddesinin ihlâlinden bahsetmenin müm
kün olamıyacağı izahtan varestedir. 

Anayasanın 18 nci maddesine göre herkes 
seyahat hürriyetine sahiptir ve dilediği yerde 
le oturabilir. Halbhki iddia edildiği üzere Ka
rahamzalı köylüsü, Salim Tuncer'in adamları
nın tasallutundan ve jandarma dayağının kor
kusundan Polatlı ilçesine gelememek suretiyle 
Anayasanın anılan bu maddesi hükmünden fay
dalanamamaktadır. Mağdur Karahamzalıların, 
onların muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin 
mülk sahibi bulunan Salim Tuncer ve ortakla
rının tek tek ifadelerinden anlaşılacağı gibi, 
ezelden beri Karahamzalı köylüsü her arzu et
tiğinde elini kolunu sallaya sallaya Polatlı 
ilçe merkezine gelmiş, bu geliş gidiş son olay
dan da aynen devam etmiştir. Ne gelişte ve ne 
de gidişte Karahamzalı, zabıtadan ve Salim 

Tuncer'in adamlarından bir kötülük görme
miş, bi engelle karşılaşmamıştır. Yerleşme hür
riyeti ile Karahamzalı köyüne yapılan yerleş
melere mâni olunduğu iddia edilmek isteniyor
sa, bunun da mesnetsiz bir itham olduğu orta
dadır. Çünkü, Yenimehmetli Nüfus Memurlu
ğunun 25 . 7 . 1967 tarihli listesinden anlaşı
lacağı üzele 1962 - 1967 seneleri arasında kö
ye 489 kişi gelmiş, yerleşmiş, hattâ nüfusa kay
dını yaptırmıştır. Bu işlemlere ve hareketlere 
kimse mâni olmamış, mâni olunduğu hususu 
hiçbir köylü tarafından ileri sürülmemiştir. 

iddianın, Anayasanın 33 ncü saddesinin ih
lâli ile ilgili bir tarafı da mevcut değildir. Zi
ra, zabıta mevzuatının kendine tahmil eylediği 
mülki bir görevin ifası sırasında Jandarma Teş
kilât ve Vazife Tüzüğünün 1, 2, 270 ve 271 nci 
maddeleri uyarınca kendisine tecavüz ve mu
kavemet edenlere karşı nefsini savunmuş ve 
^örevini yapmak istemiştir. Anayasanın 33 ncü 
maddesinde işaletlendiği şekilde bir durum 
meydana çıkmamıştır. Anılan maddede aynen: 
«kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan ka
nunun suç saymadığı bir fiilinden dolayı ceza-
landırılamaz. 

Cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla ko
nulur. 

Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o 
",uç için konulmuş olan cezadan daha ağır ceza 
verilemez. 

Kimse, kendisini veya kanunun gösteldiği 
yakınlarını suçlandırmak sonucu doğacak be
yanda bulunmaya veya bu yolda delil göster
meye zorlanamaz. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 
Genel müsadere cezası konulamaz» 
Denilmiştir. 
Olayda maddedeki ibare ve esaslarla uzak

tan ve yakından ilişki arz eden bir cihet yok-
tul. Bu yüzden tecavüz ve mukavemete kar
şı normalin çok altında yumuşak bir tutumla 
nizam koruyuculuğunu kendine yaraşır olgun
luk, dirayet ve basiretle yerine getirmiş olan 
zabıtanın bu fiilini,, sözü edilen madde hükmiy
le irtibatlandırmaya çalışmak yerinde değil-
dil. 

5. Polatlı Kaymakamı Nazmi Çengelci 
5917 sayılı Kanunun kendisine tahmil ettiği-
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ği bir görevi ifa suretiyle meni müdahale ka
rarı vermiş, 1706, 5442 sayılı kanunlar ve Jan
darma Teşkilât ve Vazife Tüzüğünün tanıdığı 
yetkilerini kullanmak suretiyle de kararı in
faz ettirmiş ve zabıtaya ikinci tecavüzün tes-
biti için direktif vermiştir. 

Polatı ilçe Jandarma Birlik Komutanı Bnş. 
Ahmet Karabulut ise, 5917 sayılı Yasaya göre 
verilen karara infaz ve araziyi zilyedine teslim 
ettirmiş. İkinci tecavüzün tesbiti için alman 
emrin 1 nci müfrezeye mukavemet edilmesi yü
zünden yerine getirilemediğini haber alınca 
takviye olarak yanına aldığı müfreze ile olay 
yerine ulaşmış, mevzuatın taraflara yüklediği 
vecibeyi anlatmış, kendi görevlerini izah et
miş, buna rağmen, halkın zabıta kuvvetine kar
şı giriştiği saldırıyı önliyememış; ancak basi
retli ve dirayetli tutumu ile olayın çok daha 
müessif ve vahîm şekle dökülmesine mâni ol
muş bulunduğundan; 

Her ikisi hakkında hiçbir tanığın ve mağ
durun şikâyetçi olmadıkları ve bugüne karlar 
da hiçbir adlî ve idari makama şikâyet edilme
dikleri anlaşıldığından; 

Görevlerini tam ve kâmil şekilde yerine ge
tirdikleri, hiçbir tesir altında kalmaksızın mev
zuatın çizdiği yoldan, tesbit eylediği prensip-
leden ayrılmadıkları gerçeği ve neticesine va
rılmıştır. 

Sonuç : 
5 Temmuz 1967 tarihinde Polatlı ilçesinin 

Karahamzalı köyünde zabıta ile halk arasında 
cereyan eden ve «tahlil» bölümünde izah olu
nan olayın, Hatay Milletvekili Sayın Yahya 
Kanbolat'ın 11 . 7 . 1967 günlü önergesinin so
nuna lâve ettiği 3 aded soruya göre özetlenme
si icabederse-

a) Olay sırasında jandarma tarafından 
sıkılan mermi adedinin 268 olduğu, bunların 
İlçe Jandarma Birlik Komutanı Binbaşısı Ah
met Karabulut'un değil, merkez Karakol Ko
mutanı Asb. Baş Çvş. Mustafa Tuzla'nm emri 
ile atıldığı, 

b) Polatlı Kaymakamı Nazmi Çengelci'nin 
5917 sayılı yasaya göre yaptırdığı tahkikat so
nucu Karahamzalı köyündeki 33 numaralı par
sele vâki tecavüzü men ederek araziyi zilyedi 
bulunan Salim Tuncel ve ortaklarına teslim et

tirdiği, arazinin mera veya köy orta malı ni
teliğinde bulunmadığı, mülkiyetinin 1954 yılm-
lan beri köyün eski semleri ile Dr. Abdullah 
Bilgen arasında ihtilaflı bulunduğu ancak 
195': te tapulaması icra edilirken tesbitinin Ab
dullah Bilgen adma yapıldığı, Abdullah Bil
gen'in arazilerinin Salim Tuncel ve ortaklarına 
4 . 3 . 1965 tarihinde satıldığı., sözü edilen 
karar mucibi Salim Tuncel ve ortaklarına tes
lim edilen yere vukubulan ikinci tecavüzün 
tesbiti için kaymakamlıkça zabıtaya emir ve-
ildiği, tesbit için gönderilen yedi kişilik jan
darma birliğine arazinin mülkiyeti için mahke
mede uğrasan eski Karahamzalı köylülerinin 
tamamen dışında olan, ne mülkiyet ne de zil-
yedlik yönünden taşınmazla ilişkisi bulunmı-
yan ve köye 1965 yılının sonlarına doğru gelip 
yerleşmiş kimselerin mâni olduğu vo mukave
met eylediği, bunun üzerine birliğin durumunu 
takviye ve tespitin yapılabilmesini temin için 
f>\3İen Polatlı İlne Jandarma Birlik Komutanı 
Binbaşı Ahmet Karabulut'un durumu mevzuat 
muvacehesinde halka izah etmesine rağmen 
köylülerin zabıta kuvvetlerine kesici, delici ve 
\te3li silâhlarla tecavüze kalktıkları, tecavüzün 
hiddet ve yoğunluğundan ötürü müfreze başın
da bulunan Başçavuş Mustafa Tuzla'nm ihtar 
itişi yapılması hususunda emir verdiği, iki ta
raftan da yaralananların olduğu, olay yerine 
çelen Binbaşı Ahmet Earabulut'un basiretli 
tutumu ile daha vahim ve müessif şekle dö
külmeden olayın önlendiği, mağdurların sade
ce Mustafa Tuzla'dan şikâyetçi oldukları, Po
latlı Cumhuriyet Savcılığının ise, Başçavuş 
Yîustafa Tuzla ile Jandarma Uz. Ovş. lardan 
Zihni Aykut ve Hamdi Çalışkan aleyhine As
liye Ceza Mahkemesine dâva ikâme eylediği, 
zabıtanın silâh istimalinin 1706 sayılı yasa, Jan
darma Teşkilât ve Vazife Tüzüğünün 1, 2, 270 
271 nci maddeleri muvacehesinde gerekli ve 
yerinde bulunduğu; Kaymakam Nazmi Çengel-
ci ile ilçe Jandarma Birlik Komutanı Binbaşı 
Ahmet Karabulut'un görevlerini yaptığı, bun
lar hakkında ileri sürülen vazifeyi suiistimal 
iddiası yüzünden haklarında idari, inzibati ve 
cezai yönden işlem yapılmasına mahal olmadı
ğı» 

c) Karahamzalı köylüsünün müstecir Sa
lim Tuncel'in adamlarının tasallutundan ve 
jandarma dayanağından kurtarılması konusu-

file:///te3li


M. Meclisi B : 16 13 . 12 . 1967 O : 1 

nun; köylülerce, Salim Tuncel ve ortaklarmca 
böyle bir hususun ne eskiden ne de olaydan son
ra varit bulunmadığının ve herkesin her arzu 
ettiği zaman, hiçbir şeyden çekinmeJen, hiçbir 
engel ve kötülükle karşılaşmadan ilçeye gel
diği ikrar ve ifade olunduğu için tahaddiis et
mediği, 

Şeklinde mütalâası mümkün olacaktır.» de
nilmektedir. 

Bu sebepten konu hakkında bakanlığımızca 
yapılacak bir işlem görülmemiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya - tierik arasında yapılacak havai 
gerilim hattından civar köylerin elektriğe ka
vuşturulmasın; v. eiüdcdüip edilmediğine dair 
sorusu ve Köy İşleri Hakanı Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/47:1) 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Aşağıdaki s oralarımın Say m Kcy İşleri Ba

kanlığınca yanlı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygiyle arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Antalya Serik aracındaki havai gerilim 
hattı ihaleye çıkmıştır. Bu duruma göre Serik'in 
Yukarı Kocayacak Aşağı Eocayatak, Eayabur-
nu Dikmen Kadriye Karıncalı, Gumaiı, Aşağı 
Çatma Burmaııoı öak^lkk kaylerine elektrik 
vermek imkânları doğmuş bulunmaktadır. Bu 
köyleri biran ence elektriğe kavuşturmak için 
etütlerin yapılmasında bir mahsur mütalâa edil
mekte midir? 

2. Bu köylerin elektrik etüdü yapılmışsa 
hepsinin ayrı ayrı malî portesi ne kadardır? 

T. C 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 3706 - 23543 

7 . 12 . 1967 
Konu : Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'ün soru önergesi 

T. B. Millet Mecisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 T. ve Gn. S. Ea. Md. 

7/471 - 5041/30001 sayılı yasılan. 
Antalya - Serik arassnda yapılacak havai 

gerilini hattından civar köylerin elektriğe ka
vuşturulmasının etüdedilip edilmediğine dair 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv tarafından 
Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesi ce
vabının ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Antalya - Serik arasında yapılacak havai ge
rilim hattından civar köylerin elektriğe kavuş-
turıılnıasfnm etüdedilip edilmediğine dair An
talya Milletvekili İhsan Ataöv tarafından veri
len yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Sârik ilçesine bağlı bulunan yukarı Ko-
eayatak, Aşağı Kocayatak, Kayaburnıı, Dik
men, Kadriye Karıncalı, Gıımalı, Aşağı Çatma, 
Biirmancı ve Çakallık köylerinin elektrifikas
yon tesislerinin ele alınması Serik ilçesine ener
ji temin edecek olan Antalya - Serik enerji 
nakil hattının ikmal edilerek işletmeye açıl
masından sonra, bir program ve sıra dâhilinde 
mümkün olabilecektir. 

Malûmları, olduğu üzere; Bakanlığımız köy 
elektrifikasyonu programlarının tatbikinde bil
hassa yetişmiş teknik eleman ve finansman ba-
kımmdan çok mahdut imkânlara sahip bulun
duğundan program çalışmalarımız sırasında, 
ancak işletmede bulunan enerji tesisleri civarın
daki köyle^ r "h alınabilmektedir. 

2. Bu itibarla; henüz proje, ihale veya in
şaat safhasında bulunan enerji tesisleri civarın
daki köylerin, etütleri ve projelerinin hazırlan
ması teknik bakımdan güçlükler arz ettiği gibi, 
etüt ve projelerin sıhhati yönünden de teknik 
inalıdırlar tevlidettilinden şimdilik ele alına-
mamaktadır. 

G. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, (Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muhtaç 
çiftçiye dağıtılmak üzere alan arazinin dağı
tılmasından vazgeçilip sebebine dair sorusu ve 
Köy İşleri Hakanı Turgut Toker'in yazılı ceva
bı (7/180) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygiyle arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. — Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muh
taç çifteiyâ dağıtılmak üzeer olan arazinin 
dağıtılmasından niçin vazgeçilmiştir? 
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2. — Kulu'da, Kulu A. P. Başkanı Mehmet 
Yıldız ve akrabalarının, Hazineye tapulu olan 
bir kısım toprağı elinde bulundurdukları sa
bittir. Kulu ilçesindeki dağıtımın, A. P. Başkanı 
ve akrabaları zarara ıığramasmlar diye dur
durduğu söylenmektedir; bu doğru mudur? 

3. — Siz doğru değil diyeceksiniz, Madem 
doğru değilde, A. P. Başkam ve akrabaları Ha
zineye ait toprağı nasıl ellerinde tutuyorlar? 
Bunlardan niçin kira alınmıyor? Niçin hakla
rında hiçbir işlem yapılmıyor? 

4. — Doğrudan doğruya bakanlığınızca yö
netilmesi gereken, toprak dağıtılıp dağıtılma
ması konusuna, Sayın Demirel'in müdahale et
tiği ve bu kabil partiden gelen tepkilerle da
ğıtılmanın durdurulduğu doğru mudur? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 3709 - 23543 

7 . 12 . 1967 
Konu : Nazif Kurucu'nun soru 
önergesi. 

T. B Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 T. ve Gn. S. K. Mel. 

5068/30202 - 7/480 sayılı yazıları . 
Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muhtaç çift

çiye dağıtılmak üzere Qİan arazinin dağıtılmasın
dan vazgeçildiğine dair Konya Milletvekili Na
zif Kurucu'nun yazılı soru önergesi cevabının 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde, muhtaç çift
çiye dağıtılmak üzere olan arazinin dağıtılma
sından vaz geçiliş sebebine dair Konya Millet
vekili Nazif Kurucu tarafından Bakanlığıma 
yöneltilen yazılı soru önergesine cevaptır. 

1. Cihanbeyli ilçe merkezinde, 3951 yılın
da yapılan uygulamada 82 çiftçi ailesine 17 621 
dönüm arazi dağıtılmış ve 1 378 dönüm arazi re
zerv olarak Hazine uhdesinde kalmıştır. 1961 
yılında 40 ve 74 No. lu Toprak Komisyonlarınca 
müştereken yapılan uygulamada adı geçen ilçe 
merkezinin tümü kadastral ölçüye tabi tutul
muş 126 249 dönüm arazi Hazine adına tesbit 
ve tescil edilmiştir. 

2. Kulu ilçe merkezinde 1959, 1961 ve 1962 
yıllarında yapılan uygulamada 670 çiftçi ailesi
ne 33 051 dönüm ara':! dağıtılmış ve 46 224 
dönüm arazi Hazine uhdesinde kalmıştır. 

3. Kulu ve Cihanbeyli ilçe merkezlerinde 
dağıtım için yeniden hazırlıklara başlanacağı 
sırada, 12 . 7 . 1966 766 sayılı Tapulama Ka
nunu yürürlüğe girmiştir. Adı geçen Kanunun 
geçici 3 ncü maddesi, Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce Hazine adına 
tesbit ve tescil edilmiş olup da üçüncü 
şahıslara geçmemiş olan taşınmaz mal
lar üzerinde zaman aşımı yolu ile zilyedlere hak 
tanındığından, mülkiyet iddia ve ihtilâflarına 
yol açmamak ve hak ziyanına meydan verme
mek düşüncesiyle vatandaş lehine olan bu hü
küm na,zan dikkate alınarak adı geçen iki ilçe 
merkezindeki 12 . 7 . 1966 tarihinden önce tes
bit ve tescil edilmiş Hazine arazisi 1967 yılı 
programına alınmamıştır. 

Bu gibi arazinin, Tapulama Kanununun 
3 ncü maddesine göre mülkiyet durumları 
tetkik edildikten ve bu madde şümulü dışında 
kaldığı anlaşıldıktan sonra dağıtıma tabi tutu
labilecektir. 

Yurtta emsali çok olan bu gibi arazinin 1968 
ve mütaakip yıllarda ele alınması plânlanmış 
bulunmaktadır. 

Bunun dışında adı geçen ilçe köylerinde 
sözü geçen kanunun yürrüiüğe girmesinden son
ra bu kanun hülriimlerine uygun bir şekilde Ha
zine adına tescil edilmiş bulunan topraklar, 
1937 yılı programına alınmıştır. 

4. Bu durum muvacehesinde A. P. Başkanı 
ve akrabaları zarara ıığramasmlar diye dağıtı
mın durdurulduğu iddiası doğru değildir. Da
ğıtımın durdurulması için her hangi bir müda
hale de olmamıştır. 

5. Hazine arazisinin kiraya verilmesi işi, 
Maliye Eakanlığmı ilgilendiren bir konudur. 

7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevap
landırılma müddetlerine dair sorusu ve Millet 
Meclisi Başkanlığı Ferruh Bozbeyli'nin yazılı ce
vabı (7/485) 

Ankara 13 . 9 . 1987 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Başkanlığınız ta-
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rafından yazmı olarak cevaplandırlmasım rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Ali îlısan Göğüs 

Gaziantep Milletvekili 

Millet Meclisinin denetim yolları Anayasa
mızın 88,89 ve 90 ncı maddelerinde gösterilmiş
tir. Bu denetim yollarının, aylar var ki, özel
likle sözlü ve yazılı sorularda işlemediği bir 
gerçektir. Milletvekillerinin, denetim ve en ta
biî görev icabı olarak bilgi almak maksadiyle 
Hükümetten sordukları yazılı veya sözlü soru
larına cevap alamayışları, icranın, teşrii organ 
karşısında umursamazlığının ve Anayasa, İç
tüzük kurallarına sırt çevirişinin delilidir. 

Sözlü sorular için vakit unsuru ve sıra, gecik
me için bir nıazaret teşkil edebilirse de, yazılı 
soruların cevabının aylarca bekletilmeyi hiç bir 
şekilde tevile müsait değildir. 

Vatandaş hayatı ile yakın ilgili olan, her 
biri bir memkket dâvasını dile getiren konular
da millet temsilcilerinin bâzan bilgi almak hu
dudunda kalan önergelerinin dahi sessizliğe 
terk edilmesi,, Hükümetin halkla ilişkilerinin 
ne kadar kopuk olduğunu açıkça ortaya koyan 
acı bir gerçektir. 

Milletvekili olarak, Hükümetin yazılı so
rularımıza cevap vermekten kaçınmasını asla 
şahsî bir mesele olarak almıyoruz. Bu saygı
sızlık, temsilcisi olduğumuz büyük Türk Mil
letine ve onun Meclisine karşıdır. Meclisimizin 
Başkanı olarak duruma el koymanızı Anayasa 
ve içtüzük hükümleri gereğince rica eder vo 
ikibuçuk ay önce verdiğim 1 . 7 . 1967, 
3 . 7 . 1967, 3 . 7 . 1987 tarihli yazılı sora 
önergelerimin ne zaman cevaplandırılacağının 
yazılı olarak tarafıma bildirilmesini en derin 
saygılarımla talebedenim 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/485, 5093/30474 

13 . 12 . 1967 
Sayın Ali ihsan Göğüs 
14aziantep Milletvekili 

İlgi : 13 . 9 . 1967 günlü yazılı sorunuz : 
Başkanlığımıza tevdi edilen yazılı soru 

önergeleri kaydı ve havalesi yapıldıktan son- j 

ra sureti çıkartılarak bir tezkere ile ilgili Ba
kanlığa t-avdi edilmekle beraber tezkere sureti 
Tutanak Müdürlüğüne verilerek (Geçen Tuta 
nak özeti) ne derci sağlanmaktadır. 

Alâkalı bakanlık yazılı soruya cevap ver-
diğinde bu cevap bir taraftan Tutanak Dergi
sinde yayımlanmakla beraber bir sureci de ya-
üili soru sahibine gTupları eliyle gönderilmek
tedir. Bu işlemlere ilâveten yazih soru ve ce 
vabmm Tutanak Dergisinde neşredildiği tarib 
ve Birleşimler de yazılı soru sahibine bir tez
kere ile bildirilmektedir. 

Yazılı sorulara ilgili bakanlıkların vermiş 
oldukları cevapların gecikmesi, ya sorunun tev
cih edildiği bakanlığı ilgilendirmemesi sebe
biyle ait olduğu bakanüğa havalesinden yahut 
da cevabının uzun bir tetkike vabeste bulun
malından doğduğu görülmektedir. 

Yazınızda zikredilen 1 . 7 . 1367 tarihli 
önergeniz yazılı soru olmayıp sözlü sorudur ve 
halen Gündemde sırasını beklemektedir. 

3 . 7 . 1967 tarihli oüan iki yazılı soru 
önergenize de ilgili bakanlıklar gerekli cevabı 
vermiş olup tarafınıza bildirilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ferruh BozbeySi 
Millet Meclisi Başkanı 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
•ın, (hızı Eğitim Enstitüsü giriş imtihanlarına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Er
temdin yazdı cevabı (7/488) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi rica ederim. 19 . 9 . 1967 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Orta dereceli okullara öğretmen yetiştiren 
eğitim enstitülerimiz, ilkokul öğretmenlerine 
açık tutulan tek yüksek öğretim kurumudur. 
ötoyandan, öğretmen olmak istiyen ve çoğun
luğunu dar gelirli ailelerin çocuklarının teşkil 
ettiği lise mezunu binlerce gencimiz de her yıl 
bu enstitülere başvurmaktadır, öğretmen okul
larında ve liselerden mezun olan çocuklarımı
zın yüksek okullara ve üniversitelere yerleşti
rilmelerinde sıkıntı çekildiği ve binlerce genci-

j mizin açıkta kaldığı ise malûmdur. Hem yük-
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sek okulianınısın seviyesini düşürmemek, hem 
de mahdut öğrenim imkânlarından, en çok isti
datlı ve bilgili olanların faydalandırılmam 
için, bu enstitülerin giriş imtihanlarının en kü
çük bir şüpheye mahal b.rakmıyacak bir ciddi
yetle yürütülmesi gorekirken bu yıl çeşitli söy
lentilere sebebcılan ihmaller yapıTdığı iddia 
cdilmektedii'. Millî Eğitim Bakanlığmm kamu 
oyunu aydınlatması gerektiği kanaatindeyim. 

1. — Eğitim enstitülerine başvuranlardan 
Konya'da imtihana girenlerin yazılı imtihariia-
rıınn stadyumda, acık havada, gerekli kontrol 
imkânından yoksun şartlar allında yapıldığı 
doğru mudur? 

2. — Yazılı imtihanları 'kazananların ne 
kadarını Konya'da im imana girenler tegkiil et
mektedir? 

3. — Bu yıü Ankara Cazi Eğitim Enstitüsü
ne kaç kişi bagvumıııntur? Bunlardan yasılı 
imtihanları kasanını.} olup sözlü imtihanlara 
çağrılan öğrenci sayi;:ı nedir? Bunların ne ka
darını Konya'da imtihana girenler teşkil etmek
tedir? 

4. — Bu konuda MiF.î Eğitim Bakanlığınca 
tahkikat yapılmış mıdır? Yapılmışsa tahkikatı 
yürüten müfettişin vardığı sonuç nedir? Eiü-
fettiş, imtihanların iptalini teklif etinin midir? 

5. — Bakaüiık makamının bu imtihanlar 
halikında vardığı kesin karar ne olmuş irar? im
tihanların tekrarı hususunda Bakanlıkça birer 
karar alınması düşünülüyorsa, neden gecikil
miştir? 25 Eylülde süslü imtihanların tozuya
cağı iilân edildiği ve yasJ'ı imtihanları kapan
dığı söylenenlere Milli Eğitim Müdürlükleri 
aracılığı ile tebligat yaplcb.ğma göre; Bakankk 
bu davranışını naeij' iıah etmektedir? 

6. — Burea'da yapılan imtihanlarla ilgili 
olarak bakanlığa herhangi bir şikâyet gcCmiş 
midir? Gelmişse ne şekilde bir ir-leme tabi tu
tulmuştur? 

T C . 
Millî Eğitim Bakanlığı 7 . 12 . 1967 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 
Sayı : 859 
Millet Meri isi Başkanlığına 

ilgi : 1 . 11 . 19Ö7 gün ve 7/433-5103/30300 
sayıh yasmışa : 

Aydın Milletvekili Sayın M, Kemal Yılmas'-
m Gazi Eğitim Enstitüsü giriş imtihanları hak

kındaki yazılı soru önergesiyle ilgili cevap no
tumuzun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem 

Aydın Milletvekili Sayın Kemal Yılmas'm 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

O. 1. 1967 - 1968 öğretim yılında Konya 
Eğitim Enstitüsüne girmek üzere müracaat 
edenlerin sayısı 1 812 dir. Konya ilinin bütün 
bu müracaat eden öğrencileri içine alacak bü
yüklükte bir imtihan salonu bulunmadığı için 
ilgililer müracaat edenlerden 314 ünü okulun 
kapalı salonunda. 300 ünü kitaplıkta ve geriye 
kalan 1 198 ini de stadyuma ait kapalı trübün-
de, imtihanları yapılmak üzere üç grup halinde 
yapılmasını kararlaştırarak imtihanlara gözcü 
ve nezaretçi olmak üzere 13 kişiyi de görevlen
direrek uygulamaya geçilmiştir. 

O. 2. Bu yıl bütün eğitim enstitülerinin 
yazılı imtihanlarını kazanarak mülakat imtiha
nına girme hakkına sahibolanlar 1 575 kişi' olup 
bunlardan ancak 65 i Konya Eğitim Enstitüsün
de imtihana girmiştir. 

O. 3. 1967 - 1968 öğretim yılında Ankara 
Eğitim Enstitüsüne girmek için başvuran öğ
renci sayışı 8 751 dir. Bunlardan yazılı imtihan
ları kazanarak sözlüye çağırılanların sayısı ise 
1 509 kişidir. Bu grupun 206 sı yine Konya'dan 
müracaat etmiş öğrencilerden olduğu anlaşıl
mıştır. 

O. 4. Konya'da yapılan eğitim enstitüleri 
elemo imtihanları yukarda arzına çalıştığımız 
imkânsızlıklar yüzünden belki diğerleri kadar 
dakik olmamıştır. Yine de bunun üzerine Bakan
lığımız müfettişlerinden Tahsin Büyükkan'm 
muhakkik olarak tahkikatı yaptırılmış diğer 
salonların haricinde tirübünde bulunan öğren
cilerin çok kalabalık oldukları bunlara tahsis 
edilen gözcülerin salonun, büyüklüğüne, göre 
kifayetsiz olduğu bu balamdan imtihanlardan 
arzu edilen disiplinin elde edilmediği ve im
tihanların değeri hakkında talim terbiyenin mü
talâasının alınması lâzım geldiği kanaatına va
rılmış fakat imtihanların iptali hususunda her
hangi bir teklifte bulunmamıştır. Tahkikatı 
yapan müfettişin kanaatine uygun olarak dosya 
bir kere de talim terbiyeye gönderilerek müta
lâası istenmiştir. Talim Terbiyeyi 20 Ağustos 
1967 gün ve 3658 sayılı mütalâasında imtihan
ların yapıldığı tarihten şikâyet konusu olduğu 
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güne kadar bir hayli sürenin goçmiş olması ve 
imtihan sonuçlannın adaylara tebliğ edildiği ve 
türlü salonlarda daha fazla gözcü görevlendiril-
sa bile randımanın bundan fazla olamıyacağı 
kanaatine varılmıştır. Ayrıca Bursa'da yapılan 
imtihanların yeri müsaidoluşu yüzünden Kon-
ya'dakine nazaran daha dakik geçtiğinden her 
hangi bir şikâyet olmadığının bilgilerinize arz 
ederim. 

9. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli ili merkezinde yapılması düş'inülen Ta
rım Okulunun 1968 yılı programına alınıp alın
mayacağına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Bağdaş'm yazılı cevabı (7/509) 

10 . 10 . 1967 
Millet Meclisi Başikani'ğma 

Aşağıdaki sorumun Tansı Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygılanmla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru : 1. Tunceli ili merkezinde yapılması 
düşünülen tanm okulu için Sayın Bakan Tun
celi'de 1963 yılı kısmi Senato seçimi sırasında 
halka açık konuşmasında söz verdi. 1937 yılı 
yatırım programına her nedense almmıyan Ta
rım okulunun 1968 y;lı programına almıp alm-
mıyacağı? Alınmıyorsa sebepleri nedir? 

2. Tunceli il merkezi ve ilçelerinde or-ıian 
mülkiyeti ile şahıs mülkiyeti ve Hazin o mülki
yeti birbirinden tefrik edilmediği müddo':ço va
tanda". fazlasiyle sıkıntı çekecektir. Bıı is, Or
man Tahdit Komisyonunun Tunceli'ne rv-3" d e 
lerek vazifeye baslatmasiyle ancak ha'loînra-
çaktır. Bu itibarla 1963 yılında bir orman tahdit 
komisyonunun Tunceli'ne verilip veril miyeceği? 

3. Tunceli'nde millî parklar yapılmasına el
verişli sahalar vardır. Şimdiye kadar bu husus
ta her hangi bir etüt yapılmış mıdır? Yapılmış 
İ30 hangi yıl yatırım programına alınacaktır? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 7 . 12 . 1937 

Özel Kal3a Müdürlüğü 
Bakanlık Müşaviri 

Şh. Md : 
938 

Konu : Haıan Ünlü'nün önergesi. 
Mdle*; Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 

13 . 12 . 1967 0 : 1 

Kanunlar Müdrülüğü 7/509 - 5178/31204 sayılı 
ya.T. : 

Tunceli Merkezinde yapılması düşünülen 
Tanm Okulunun 1933 yılı programına alınıp 
alınmyaaağına dair Tunceli Milletvekili Sa
yı:?. Hasan Ünlü'nün önergesi tetkik edildi. 

Konuya ait cevaplananız aşağıdadır : 
1. Tunceli ilinde bir Tanm Okulu açıl

ması 1933 yılı yatırım programına alınmış 
olup, okul aynı yıl içinde öğretime açılacak
tır. 

2. Orman tahdit Heri iç n çalışmalanmız 
devam etmektedir. Ancak, tahdidin tam ve kâ
mil manada tatbiki yakında Büyük Msclislere 
r.ovl: edece,-imiz y.?.m Orman Kanunu ile rea-
1İ33 cdloceğinden çalr.malanmızda büyük yardı
mı olacak ve halk orman münasebetlerini yurt 
ölçüsünde düzerliyee<\k bu kanunla Tunceli 
r^rrz'ir, ve ilçelerindeki mülkiyet ihtilâflarının 
giderilmesine ait istekler de geniş ölçüde ta-
hak'mk etmiş olacaktır. 

3 .Munsur çayı vadisinin, Ovacık ilçesi 
de, Tünedi ili merkezi arasında, takriben 50 
kilometrelik kısmının, millî park olarak plan
lanmasını fvminen, ön çalınmalara ballanmış ve 
yerd-y etütfer yaptırılmıştır. 

Mırzır vadisinin SÖ.'ÎÜ edilen kısmının 
vdıa'?a"a ormam ve av reserv sahası, rejimine 
1 n ıa^nm gerektirdiği tahsisat 1968 bütçesi-

m •"oru Im^'s-ur. 
Bî gi edinilmes*ne emirlerinim ars ederim. 

Tanm Takanı 
Bahri Dağda} 

in _ hhı^Kd Millrt^kili B-nt Ülker'in, 
l)*n'--.<vdik Bavd'a^ı mmi arında yapılan tâyin, 
ııry-'l ve. t^rfUrre dair sorusu ve. Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bil r/iç'in yazılı cevabı. (7/517) 

13 . 10 . 1967 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

A;ağıdaki sorumun yazılı olarak Ulaştırma 
Bakanı tarafından cevaplandınlmasını rica ede
lim. 

îstarbıd Milletvekili 
Reşit Ülker 

P>ow. birkaç ay i-ı'rde DonJscilik Bankası 
eam'amnda yaddan tây.'Tv, vrd-'l ve terfilerin 
îir<""Yd r^d^*? Kimle*:' Iha*1^ IÜT.Î.RI. zaruret v© 
maksatla tayin, nakil ve terfi ettirilm:ştir? 
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Bunlar arasında Adalet Partisinde kaytılı 
olanlar veya Adalet Partisinde görevli olanla
rın yakınları var mıdır? Yine bunlar arasın
da evvelce işinden uzaklaştırılanlar kimlerdir 
ve uzaklaştırma sebeplen nelerdir? 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 12 . 1967 

Zatişleri Müdürlüğü 
Kayıt No. : 22 -1 -

c/7213 -15171 
Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 

Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 11 . 1937 tarih ve Gsnel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 5228/31662 - 7/517 
sayılı yazınım; 

Denizcilik Bankası T. O. O. Genel Müdür
lüğü çalmasında yapılan tâyin, nakil ve terfi-
lere dair istanbul Milletvekili Reşit Ülker ta
rafından Bakanlığıma açılan 16 . 10 . 1907 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

İlgiliye tebliğine müsaadder'ni arz ederim. 
Dr, Sa-rlettin Bilgin 
Ulaştırma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Bakan
lığıma muhatap 16 . 10 . 1967 tarihli yazılı 
soru önergesi cevabıdır : 

1. Son birkaç ay içinde Denizcilik Ban
kası caimasında yapılan tâyin, nakil ve terfi-
lere ait listeler ilişikte takdim kılınmıştır. 

2. Mezkûr listelerde kimlerin hangi görev
ler© atanda*.kları, nakil ve terfi ettirildikleri 
gösterilmiştir. 

Bu atanma, nakil ve terfilerin mucip sebep
leri : 

a) İş b.acmmm gelişmesi, 
b) Yüksek Denizcilik Okulundan mezun 

olanların işe alınmaları, 
c) Askerden terhis olanların ise alınma

ları, 
d) tsffa, emekliye sevk gibi mucip se

beplerle boşalan kadrolara yeniden tâyin ya
pılması tenkil etmiştir. 

Şöyîeki : 
Tâyinler. 
1. Genel MMürlüMe : 
Tarife ve Ticaret Şubesi ile İstatistik Şube

sinin takviyesi ve diğer şubelerdeki hususi 

ihtisas istiyen bâzı kadrolarla daktilo ihtiyacını 
temin zaruretinden, 

2. Denizyolları İşletmesinde : 
29 Nisan 1967 tarih ve 12586 sayılı Resmî 

Gazete ile yayınlanmış bulunn 20 . 4 . 1967 
tarihli ve 854 sayılı yeni Deniz İş Kanununun 
yürürlüğe girmesi dolayısiyle artan tahakkuk 
ve muhasebe işleriyle ilgili servislerin t; Zaviye
sinden, 

3. Şehir hatları isletemsinde : 
Sirkeci - Harem, Istinye - Paşabahçe araba 

vapur hatlarının ihdası dolayısiyle ihtiyaç hâ
sıl olan gişe ve iskele memurluklariyle, yuka
rıda bahis konusu 854 sayılı Deniz îş Kanunu
nun yürürlüğe girmesi hasebiyle tahakkuk ser
vislerinin takviyesi zaruretinin doğmasından, 

4. Tersaneler ile Malzeme Müdürlüğünde : 
Gemi Kurtarma ve Giresun İşletmesinde iş

lerin artmasından, 

5. Hastane Başhekimliğinde : 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Mü

dürlüğü personeli ile aileleri efradının ba
kım ve tedavilerine başlanmış olmasından, 

6. Liman Lokantasında : 
Geçici kadrolarla temin olunan hizmetle

rin mesul memurlara tevdii zarureti dolayı
siyle işçiler yerine memur kadroları ihdasın
dan, 

7. Yolava Kaplıcaları İşletmesinde : 
Otelcilik hizmetleriyle reklâm ve propagan

da işlerine önem verilmesi mecburiyetinden, 

8. İzmir İşletmesinde : 
Alsancak Limanının yanaşık düzen faali

yetinden doğan puvantör ve ambar memuru ih
tiyacının karşılanmasından, 

9. BankacıNıta : 
Bâzı şubelerin iş inkişafları ile Konak, 

Bayraklı, Yeniköy, Çengelköy, Beylerbeyi şu
belerinin müstakil hale getirilmesinden ileri 
gelmiştir. 

Yapılan bu tâyinler yıllardan beri normal 
bir seyir takibetmektedir. Ve Genel Müdür
lüğün Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olan 
kadrolarına, 440 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi uyarınca ilgililerin sorumluluk derecele
rine ve Denizcil'k Bankası Personel Yönetme
liği hükümlerine uygun olarak, mezkûr ortak-
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hk Yönetim Kurulu kararları ve Genel Müdür 
salâhiyeti dâhilinde olanların Gsnel Müdür 
onayı ile tekemmül ettirilmiş bulunmrVıtadır. 

Haldiler : 
Her n i ı l aidolduğu müzekkerede ifade 

edilen çeşitli sebep ve zarureto dayanmaktadır. 

Terfiler : 
Kanun ve talimatnamelerde tesbit edilen 

hizmet sürelerini dolduranlara ehl:'yet ve liya
kati sabit bulunanlar mevcut mevzuat muvace
hesinde Yönetim Kurulu veya Genel Müdürün 
yetk'siyle tekemmül ettirilmektedir. 

Tâyin, nakil v© terfi etirilenlerln siya3İ 
durumları : 

Münhasıran iş icap ve zaruretleri çöz önün
de bulundurulmak suretiyle yapılan bu tâyin, 
naldl, terfi ve işten uzaklaştırma işlemlerinde 
parti mülâhasas-na h'çbir zaman ve hiçbir su
retle yor verilmemiş, porsonelin siyasi temayül
leri ve partiler mensuplariyle olan ilişikleri 
ilerinde asla durulmamıştır. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Personel Yö-
r.etmoliğinde, bu tenokkül mensuplarının si
yasi partilere intisabedip etmediMerinn arat
tırılması ve bu hususa ait belge aranmasını 
mecburi kılan bir hüldim de mevcudolmadığı 
cilıetlo, mezkûr Genel Müdülükçe, ortaklık per
sonelinin hangi sfyasi eğilimde oldukları veya 
her hangi bir partiye kayıtlı bulunup bulunnıa-
clıldarı da bilinmemektedir. 

Hizmetlerin gerekli şekilde yürütülmesin" 
şarlamak maksadiyle ortaklık topluluğunda 
münhal görevler© gerek açıktan, gerek nak
len yapılan tâyinlerde gerekse, evvelce bu to-
re^'rülde hizmeti geçmiş ve verimli çaJjşna-
ları tesbit edilmiş vc> her hangi bir suretle ay
nimi1? olanlara yen'den iş verilmelinde sadeae 
f/ismetin. selametle cereyanının saklanması anırtı. 
hâldm olmuş ve bu tasarrufla mezlrûr gr-nol mü
dürlükçe, yürürlükte bulunan mevzuatın ver
diği yetkiye dayanılarak yapılmıştır. 

fcten çıkarılanlar : 
GD yağlarını dolduranlardan nisTnctîerindîîn 

istifade cdileralyenlerin emekUys şevkleri 
o-a-VdiliMar: Kaldırılmak suretiyle tekrar if:e 
alınarlarla emekli olarak istihdam olunanları*! 
emekliye ircaları ve bir kışım iskele personelinin 
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gemi kadrosuna aktarılmaları yüzünden mey
dana gelmektedir. 

Evvelce işinden uzaklaştırılan ild memur 
bulunmakladır. Bunlar Ali Kıza Atasayan ile 
Ali R?za Oencerdir. 

Ali Rıza Atamayan : 
Evvelce Denizcilik Bankasında vazifeli iken 

1 . 7 . 1930 tarihinde Personel Yönetmeliğinin 
115 nci maddesi tatbik edilerek Banka ile ilişiği 
kesilmiştir. 

Bilâhare mumaileyhin müracaati ile Mar-
mv:c, Bölgesi Liman ve Denizigleri Müdürlü
sünde bir göreve 31 . 5 . 1963 tarihinde tâyini 
ya.pıfcnrj ve bu görevde çalışırken 26 . 8 . 1965 
tarihinde vâki müracaati ürerine tekrar De-
•eiscilik Bankasında vazife talebinde bulun-
n.'i;t:ir. Meşkûr Genel Müdürlükçe hizmetine 
İhtiyaç görüldüğünden 4 . 12 . 1965 tarihinde 
Donzyoüan İmletmesi Yolcu Servisi Permi işle
rinde münhal bir göreve Genel Müdürlükçe 
tâyin edilmiş ve Yönetim Korulunun 26.8 .1966 
tarih ve 1859 sayılı kararı ile de başnıomurluğa 
terfi ettirilmiş habn bu görevde çalışmakta
dır. 

Ali Eır,a Gen cer : 
Dorizeilik Bankası T. A. O. Genel Müdür

lüğü İstanbul Liman İmletmesi Kontrolörü iken 
halfanda yapılan bir tahkikat dolayısiyle 
23 . 6 . 1960 tarihinde tevkif edilmiş, bu duru
mun vaz'feslm ifaya imkân vermemesi ve mev-
kafiyetinin ne kadar devam edeceğinin bilin-
?nemssi sebebiyle Borçlar Kanununun 344 ncü 
maddoü uyarınca 7 . 7 . 1960 tarihinde hizmet 
akdi feshedilme suretiyle ilişiği kesilmiştir. 

Bilâhara serbest I bırakılan adı geçen 
2 J . 9 . 1937 tarihinde Genel Müdürlüğe müra
caatla iş talebinde bulunmuş. Durumu Genel 
llîüdürlük Hukuk Mügavirliğince tetikk ettiril
miş neticede Yüksek Adalet Divanınca mah-
kâm edilenlerin feri ve mütemmim cezalan ceza 
oalıkûmlyetlcrinin neticelerine de şâmil ol
ma!: üzere affedil:!^ vs bu sebeple de kendisi-
n'n Genel Müdürlükçe yeniden görevlendirilme
sinde hukukî bir mahzur olmadığı anlaşıldığın-

ha 
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dan 6 . 10 . 1967 tarihinde bu teşekküldeki eski 
görevine tâyin edilerek. 9 . 10 . 1967 tarihinde 
vazifesine bağlamıştır. 

Di'. Sa&yVîin Bilgiç 
Ulaştırma Ballını 

11. — Tekirdağ MületveteH Kemal Nrbiofjlu'-
nun, Tekirdağ iline hayli bâzı ilce ve köylerin yol 
ve köprü yapımına dair sorum ve Köy t'deri Ba
kam Turgut Tokcr'in yazılı cevabı (7/518) 

27. 0,1067 
Millet, Moc1İ5İ Baskanbğma 

Aşağıdaki sorularınım Köy Jhleri Bakanı ta
rafından yasılı olarak 03vaplandınlmax.ua ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebicğlu 

1. Teldrdağ ili, Çerkezköy ilçesinin Kari; 
köy ile Uzuııkacı köyünü birbirine bağbyasak 
olan, biri henüz ballanmamış, diğeri ayaklan 
yapılıp üstünün yapılması bırakılman olan köp
rülerin : 

a) Yapılması düşünülmekte midir? Yap 1-
ması düşünülmekte ise yapılmas-na ne saman 
başlanacaktır? 

b) Bugüne kadar yapılmama sebeplen ne
lerdir? 

2. Karlı köye 1965 yılında hemen yapılacak
tır denilen ek koy çekmesinin yapılması düşünül
mekte midir? Düşünülmekte ise yapılmasına ne 
zaman başlanacakta? 

3. Karlı köyü Çerkezköy ilcesine bağkyan 
yol yapılmış fakat şarampolları açılmamıştır. Ya
ğış mevsimi gelmeden bu ameliye yap kr assa 
yol harabolacaktır. Şaraırpallarm açımına ne 
zamar. balşanacaktır? 

4. Tekirdağ* ilinin Muratlı ilçesini Müsel-
lim ve Balabanh köylerine bağkyan yol için Mü-
sellim köyü 20 000, Balabanh köyünün ise 
35 000 lira ödendiği ifade edilmektedir. Köylü
nün bu şekilde iştirak ettiği köy yolunun tes
viyesi yapılmış fakat stabilize hale getirilmemis-

Not : Bu cenaha ilişik olan ür, dosya muhte-
viyyatı listeler, kesafeti sebebiyle yayımlanama-
mıştır. Aslı dosyasında muhafaza edilmekte 
olup, bir surti 13 . 12 . 1967 tarihli tezkere ile 
soru sahibine verilmiştir. 
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ti?. Yağmurlar bağladığı takdirde köyler bu yol
dan gerektiği. reldlde yararlanamıyacaklardır. 

Ayrıca bu köy yo'larma kum dökülüp stabi
lize hale konulma&ğı takdirde gelecek yıllarca 
tolîrav masraf yapılıp kullanılır hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu köy yollarına, bu yıl, kum dökülüp sıkr% 
tınlma isi yapılacak mıdır? Yapılınıyacaksa ne
den? 

T. O. 
Köy jhleri Bakanlığı 

Say: : 3705, 23542 7.12.1967 
Konu: Teldrdağ Milletve
kili Kemal Nebioğlu'nun so
ru önergesi. 

T. B. M. M. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 1 . 11 . 1967 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/51C - 5S32/S0810 saydı yazıları. 

Teldrdağ iline bağlı bû,zı ilce ve köylerin yel 
ve köprü yapımına dair Teldrdağ Milletteki-i 
Koma! ITebioğlu tarafından verilen yazık soru 
önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu arz ede-

II. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Teldrdağ iline bağlı bâzı ilce ve köylerin yol 
ve köprü yapımına dair Tekirdağ Milletvekili 
Kemal. ITebioğlu tarafından verilen yazıh soru 
önergesi cevabıdır. 

1. Tekirdağ- ili, Çerkezköy ilçesi, Karh köy 
ve Uzunhacı köyü yolu tamamı 5 Km. olup in
şaat tamamlanmıştır. 

Köprülere gelince, bu yol üzerinde ayaldan 
yapıbp, tabliyesi (dj^omesi) yapılmamış olam, 
5 not elik bir menfezdir, üzorinde çalış* lmakta 
•vl-.'.p yâ sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. 
Dlğor köru-ü ise; Ergene kolu üzerinde 60 M. lik 

i Ur Iıöp.ödü?. 1967 yılı içinde etütleri tamam-
j Î ?ı !:t:\ İD68 yılında projesi ikmal edilecek 
; o köylü. yaraimı ve bütçe imkânlarına göre ya-

•;::.;•.-. protonuna ahnacaktır. 
3. Teldrdağ - Karh köyü 1961 yılında iç-

ı -oray na kavuşturulmuştur. Ek bir çeşmenin 
y^p İması hususunun mevcut kriterlere göre ma
hirinde tetldl: edilerek, uygun bulunduğu tak
dirde 1967 yılında yapılması için valiliğe tali
mat verilmiştir. 
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3. tlt - Karlı köy yolu 1967 balam progra
mındadır. Bakımının 1967 bütçe yılı içerisinde 
tamamlanması ve mevzuubahis yol hendeklerinin 
açılması hususunda Valiliğe talimat verilmiş
tik. 

4. Muratlı ilçesi, iît - Müsellim - Balabanlı 
köy yolu İ9G7 bakım programındadır. 10 - 12 
Km. arasında stabilize dökülmüş ve bakım yapıl
mamıştır. Diğer kısımların 1967 bütçe yılı için
de tamamlanması için Valiliğe talimat verilmiş
tir. 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin VysaV-
\n, Yüksek Kız Tekniz Öğretmen Okulunun yö
netmeliğine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/527) 

24 .10 .1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yasalı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1. Ankara Kıs Teknik öğretmen Okulu 
yüksek unvanını hangi tarihte almıştır? 

2. Talim ve Terbiye Dairesinin 1 Ara
lık 1959 tarihli ve 312 sayılı Karariyle kabul 
edilen ve kabulden önce 24 Kasım 1959 tarihin
de Sayın Bakanlığınızca onaylanan «Kız Tek
nik öğretmen Okulu Yönetmeliği» nin yürür
lükte tutulması ve yüksek okul haline getirilen 
ve sözü edilen Okula uygulanmasının geçerli ol
maması gerekli iken, yürürlükte tutulması yü
künden birçok öğrenci haklarının yok edilmesi
ni ve hııkukan geçersiz hale gelen, Resmî Gaze
tede ilân edilmiyen ve Anayasanın 113 noü mad
desine tamamen uygun düsmiyen bir Yönetmeli
ğin yürürlükte kalmasını ve uygulanmasını doğ
ru buluyor musunuz? 

3. Geçersiz ve Anayasaya ayları olan işbu 
Yönetmelikte sınava alınmadan, son sınıf öğ
rencilerini bütünlemeye bırakılmasını kapsayan 
bir hüküm olmadığı halde, bütünlemeye bıraîal-
ma işlemini uygun buluyor musunuz? Bulmuyor
sanız bu gibi mağdur edilen öğrenciler için hak
larının iade hususunda ne gibi hak ve tedbir dü
şünüyorsunuz ve uygullayacak mısınz? 

4. Bütünleme sınavına alınmadan önce, «Sı
nav hakin verme» adiyle bir komisyon kurul-
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masmı gerektiren tüzük, yönetmelik ve yası 
hükmü var mıdır? Varsa nedir? Yoksa: O böyle 
bir komisyonun kurulması işlemini geçerli sayı
yor musunuz? Saymıyorsanız, sınav hakkı ver
memeleri yününden bütünleme sınavına alınmı-
yan, öğrencilerin doğruca kaklığı bütünleme 
dersinden, smava alınmaları için bir hak tanı
yacak mısınız? 

5. Anayasanın 113 ncü maddesine tamamen 
aykırı olan ve Resmî Gazetede yayımı yapılma
yan ve statüsü Yüksek Kız Teknik öğretmen 
Okulu, haline getirilen, yasa ve hukuk kuralla
rı gereğince hükümsüz sayılması gereken ve 
yakarıda bahsi geçen Kız Teknik öğretmen Oku
lu Yönetmeliğinin halen yürürlükte kalmasını 
ve yüksek okula uygulanmasını doğru buluyor 
musunuz? Bulmuyorsanız, kazanılmış haklar 
sak.li tutulmak kayıt ve şartiyle ve bilhassa sen 
sınıfa gelmiş ve öğretmen olacak öğrencilerin le
binde olan hükümleri kapsayan ve Anayasanın 
113 noü maddesi ışığı altında, «Kız Telmik Yük
sel: öğretmen Okulu» Yönetmeliği hazırlanması 
gerekmez mi? Gerekeceğine güre hazırlık safha
sında bir çalışma var mıdır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
7 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2 . 11 . 1967 tarih ve 5252/31863-7/527 

sayılı yazınıza : 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 

Yüksek Kız Teknik Öğretmen Okulunun yönet
meliğine dair yazılı soru önergesiyle ilgili cevap 
notumuzun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabı
dır : 

Cevap 1. —' Ankara Kız Teknik Öğretmen 
Okulu, 1947 - 1943 öğretim yılında eğitim ve 
öğretim programlarında yaptığı bir değişiklik
le öğretim süresini bir yıl daha uzataraf, dört 
yıllık yüksek dereceli bir meslek okulu haline 
getirmiştir. 

Cevap 2. — Halen uygulanmakta olan yö
netmeliğin birinci maddesi hükmü, okulun öğ
renim süresi dört yıla çıkarıldıktan sonra uy-
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gulanacak Yönetmelik olduğunu aşık olarak 
belirtmektedir. Bu bakımdan iddia edildiği 
gibi, okulun bünyesinde değişiklik yapılmadan 
uygulanan Yönetmelik olduğu, bu bakımdan 
geçerli olanryacağı varid addedilemez. 

Kıs Teknik öğretmen Okulu Yönetmeliği 
kabul edilip yürürlüğe konulduğu zaman me
riyette bulunan Anayasada yönetmeliklerin 
Resmî Gazetede yayınlanacaklarına c!air bir 
hüküm bulunmamaktadır. Ancak 1961 Ana
yasasının 11. nci maddesine göre bundan böy
le yeniden tanzim edilen veya değiştirilen bil
ûmum yönetmelikler Resmî Gazete ile yayın
lanmaktadır. (20 Nisan 1340 tarih ve 401 sa
yılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu,) 

Cevap 3. — Kız Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulunda uygulanmakta olan yönetmelik uya
rınca ; 

Son sınıf öğrencilerinin sınava alınmadan 
bütünlemeye bırakılması gibi her hangi bir iş
lem uygulanmamaktadır.. 

Yönetmeliğin 45 nci maddesinin 1. nci fık
rası. 

Bitirme sınavına girebilmek için, ihtisas 
dersleriyle meslek derslerinden (Psikoloji, Pe-
degoji, öğretim Metotu, Ders Tatbikat:) ilâ 
yan yılda aldıkları notun ortalamasının (6) 
dan aşağı, 

2. nci fıkrası; yardımcı sanat dersleriyle 
genel bilgi derslerinden ikinci yarı yılda alı
nan notun (5) den aşağı olmamasını âmir bu
lunduğundan buna göre geçer not alamıyan 
öğrenciler başarıszz oldukları derslerden bü
tünlemeye kalarak bitirme sınavına girme 
hakkı alamazlar. 

Şimdiye kadar yönetmelik dışı bir işlem 
yapılarak hiçbir öğrenci mağdur edilmemiş
tir. 

Her türlü kamu hizmetlerimin yürütülme
sinde olduğu gibi okullarda imtihnnlarm ya
pılması, öğrencilerin bil^i seviyelerinin değer
lendirilmesi, genel ve objektif mahiyette Yö
netmelik hükümleri ile tesbit edilmiş bulun
duğundan hâdiseler tezahür ettikçe; usulüne 
uygun olarak bu hükümlerin uygulanacağı ta
biîdir. 

Cevap 4. — Soru önergesinde sözü edilen 
«Sınav hakkı verme Komisyonu» diye bir Ko
misyon kurulmadığı gibi bu şekille mağdur 
edilmiş her hangi bir öğrenci de yoîrtur. 

Cevap 5. — Kız Teknik Yüksek öğretmen 
Okulr. öğretim programları ile Yönetmeliği üze
rin le çalışmalar devam etmektedir. 

Dıınrıı bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

13. —• Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
•"•••', Yunun Askerî Hükümetinin Ba..ı - Trakya-
V'.i rn:!^'Y arımız a yaptığı baskıya dair soru-
• • ve, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiV-

Y yazılı cevabı. (7/539) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 11 . 1067 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas-
ut buy anılmasını saygryle rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Yunanistan'daki Askerî Hükümet, Batı -
Trakya'daki soydaşlarımız üzerinde her türlü 
baskıyı artırmış ve bunları Rumlaştırmak H n 
o ikiden beri sistemli bir şekilde yürütülmekte 
olan tedbirleri hızlandırmıştır. 

1. Dünya Kiliseler Birliğinin de malî des-
toği ile Türk topraklarının satmalmması işine 
hız verildiğini haber almış bulunuyorum. Bu 
•laber doğru mudur? Lozan Anlaşması sırasın
da Batı - Trakya'da Türklerin elinde ne kadar 
toprak vardı? Timdi no kadar toprak kalmış
tır? Türk topraklarının Rumlara satılması için 
Yunan Hükümeti neler yapmaktadır? 

2. Türkler üzerinde korku yaratmalı sure
tiyle psikolojik baskılar yanılmakta mıdır? Bu 
orada Türk köyleri içinde sık sık top atışları, 
askerî tatbikat ve geçit resimleri yapıldığı doğ
ru mudur? Bu askerî tatbikatlar sırasında Türk 
eklerinin camlarının kırıldığı olmuş mudur? 

3. Batı - Trakya'daki Türk okullarının 
Yimleri, eskiden hom Rumca hem Türkçe yazıl
mış iken, Faşist Askerî Hükümetin Türkçe 
ir imleri sildirdiğini bik'yor musunuz? İstan
bul'daki Rum okullarının kapılarında «Rum 
-I.ıüu» yazılı olduğu halde, Batı - Trakya'daki 
d ark okullarının adlarındaki «Türk» kelimesi
nin silinmosine konsolosluğumuzun ilgisiz kal
dığı ve bu, «encümenlerin işidir, bizi ilgilendir-
• ıoz» dediği doğru mudur? 

4. Gümülcinede çıkan Türkçe Akın Gaze
tesinin baslık altı, «haftalık iştinni. siyasi,. 
ebedî Türk Gazetesi iken Yunan Hükümetinin 
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buradaki Türk kelimesinin kaldırdığını bili
yor mtısumıs? Gümülcine Türk Lisesinin admm 
da Müslüman lisesi haline getirilmesi oradaki 
soydaşlarımıza Türklüklerini unutturmak için 
girişilmiş sistemli bir hareket olarak görülmü
yor mu? 

5. Türk köylerinde camii ve okulların ta
mirinde zorluk çıkaran ve yenilerinin yapılma
sına isin vcrmiyen Faşist Yunan Hükümetinin, 
Türk köylerine yerleştirdiği iki - üç Rum için 
kilise yaptırmakta olduğu doğru mudur? 

6. Bu ve buna benzer baskılar karsısında 
Hükümetimiz ne gibi teşebbüslerde bulunmuş 
ve nasıl bir sonuç alınmıştır? Keşan ve Dcde-
ağaç toplantılarına katılmadan önce Yunan 
Hükümetinin Türklere kargı giriştiği bu sin
dirme teşebbüsleri göz önünde bulundurulmuş 
mudur? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 11.12.1967 

KIYU - Yunan Dairesi 
Gn. Md. 521293/144 

Konu : Aydın Milleetvekili M. 
Kemal Yıhnaz'ın yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 Kasım 1967 tarih ve 7/539-5353/ 

32515 sayılı yazıları. 

Yunan Hükümeti tarafından Batı - Trak-
ya'daki soydaşlarımıza kargı alınmakta olan 
baskı tedbirleri hakkında Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'm verdiği yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Sayın M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Batı - Trakya'lı soydaşlarımızın durumu 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığına gönder
miş olduğunuz 15 Kasım 1967 tarihli soru 
önergesinde temas ettiğiniz hususları cevap
landırmadan önce, soydaşlarımızın mâruz kal
makta oldukları muamele hakkında gösterdi
ğiniz ilgi dolayısiyle teşekkürlerimi sunmayı 
bir borç addediyorum. 

I Evvelâ şu hususu belirtmek isterim ki, Yu 
namstan'da soydaşlarımıza karşı uygulanan 
baskı ve sindirme tedbirleri ilk defa şimdiki as
kerî cunta Hükümeti tarafından alınmış değil
dir. öteden beri, çeşitli Yunan hükümetleri 
bu neviden tedbirleri memleketimizle olan iliş
kilerin seyrine muvazi bir ölçüde açık veya 
sinsi bir şekilde uygulamakta idiler. Ancak, 
21 Nisanda vukubulan askerî darbeden sonra, 
bu tedbirler, maalesef, soydaşlarımızın millet
lerarası belgelerle teminat altına alınmış bu
lunan varlığım tehdidedici bir mahiyet almış
tır. Yunan Hükümetinin Lozan Andlaşması-
na ve kendi iç mevzuatına aykırı olarak ve 
insan haklarını hiçe sayarak aldığı bu tedbir
ler başlangıçta şiddet hareketlen şeklinde te
zahür etmiştir. Çeşitli seviyelerde yaptığımız 
teşebbüsler sonucunda bu şiddet hareketlerine 
son verilmiş olmakla beraber, tedbirlerin baş
ka yollarla alınmasına devam edilmekte oldu
ğu müşahede edilmiştir. Bu konuda yapılmak
ta olan çalışmalar hakkında bilgi vermeden 
önce sorularınızı sırasiyle cevaplandırmayı 
uygun buluyorum. 

1. Batı - Trakyalı Türklere ait toprakla
rın satmalmarak Türklerin topraklariyle olan 
bağlarının koparılmasına çalışılması soydaş
larımızın azınlık durumuna gelmesinden bu ya
na devam eden bir meseledir. Türklerin gay
rimenkul edinmelerine öteden beri çeşitli en
geller çıkarılmakta olduğu ve bunun yanısıra 
Türklerin halen ellerinde bulunan gayrimen
kul! erin de elden çıkarılmasını sağlıyacak ted
birler alındığı da bir gerçektir. 

Yunanistan'da her türlü gayrimenkul alım -
satımı için vilâyete bağlı bir komisyondan 
müsaade alınması gerekmektedir. Bütün Yu
nan vatandaşlarına şâmil bu mevzuat Türk azın
lığının aleyhine işletilmektedir. Bir Türkün 
bir Türke gayrimenkul satması veya bir Yu
nanlıdan gayrimenkul satmalması için bu mü
saade çeşitli bahanelerle verilmemekte veya 
büyük güçlükler çıkarılmakta, buna mukabil, 
Yunanlıların bir Türkten alacağı gayrimenkul 
için bu müsaade kolaylıkla verilmektedir. 

Askerî darbeden sonra Türklere ait toprak
ların ellerinden çıkarılması için mevcut ted
bir ve gayretlere hız verilmiştir. Arazilere 

I normalin çok üstünde cazip fiyatlar teklif edil-
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mek, arazi alacak Yunanlılara geniş ve kolay 
kredi imkanları sağlamak suretiyle Türkle
rin ellerindeki toprakların çıkarılmasına gay
ret sarf edilmektedir. 

Dünya Kiliseler Birliğinin bu hususta malî 
desteğinin bulunduğuna dair bakanlığıma bir 
malûmat intikal etmemiştir. 

Eldeki bilgilere göre Lozan Andlaşması-
nın imzalanması sırasında Batı - Trakya'daki 
arazilerin % 84 ü Türklere ait bulunmakta idi. 

Ancak, Lozan Andlaşmasmdan sonra Yu
nan Hükümetince çıkarılan çeşitli kanunlarla 
Türklerin ellerindeki araziler geniş ölçüde is
timlâk edilmiş, -özellikle büyük çiftliklerin 
parçalanarak elden çıkarılması gayesi güdül-
müştür. Bugünkü toprak durumu hakkında 
elimizde kati bir bilgi mevcut değildir. Zira, 
bunun tesbit edilmesinin mümkün oîamıyacağı, 
Yunan Hükümetinin tutumu muvacehesinde, 
takdir buyurulacaktır. Ancak, Yunanlıların 
yukarda arz ettiğim tedbirleri dolayısiyle bu
günkü toprak miktarının Lozan sırasmdakin-
den çok daha az olduğu bir vakıadır. Tahmi
nimize göre, bugünkü nisbet % 40 - % 50 
arasındadır. 

2. Türkler üzerinde, bilhassa ihtilâli taki-
beden devrede, psikolojik baskılar yapılmışsa 
da, Türle köyleri içinde sık sık top atışları, as
kerî tatbikat yapıldığı veya askerî resmigeçit-
ler düzenlendiği haîdanda bakanlığımıza her 
hangi bir bilgi intikal etmemiştir. 

3. Batı - Trakya'daki Türk okullarında bu
lunan «Türk Okulu» yazılı tabelâların kaldırı
larak yerlerine «Müslüman Okulu» yazılı tabe
lâların konulmakta olduğu doğrudur ve soy
daşlarımıza karşı Yunan makamlarınca alın
makta olan tedbirler cümlesindendir. Elimiz
deki bilgilere göre, halen iskeçe vilâyetine bağlı 
yerlerdeki okulların tamamının, Gümülcine 
vilâyetine bağlı yerlerdeki Türk okullarının 
da çoğunun Türkçe yazılı tabelâları kaldırıl
mıştır. Bu şekilde birçok okullarda Yunanca 
da olsa tabelâda Türk kelimesi kullanılması 
yasaklanmıştır. Bu tedbir bilhassa İskeçe böl
gesindeki okullarda uygulanmaktadır. Bu 
tedbirle soydaşlarımızın Türklük şuurunun yok 
edilmesi gayesinin güdüldüğü aşikârdır. 

I Batı - Trakya'daki soydaşlarımızın mesele
leriyle ilgilenmek, onlara karşı Yunan makam
larının tutumunu takip ve bakanlığa intikal 
ettirmekle görevli olan Gümülcine Başkonso
losluğumuzun okul tabelâlarının değiştirilme
sine ilgisiz kaldığı iddiası doğru değildir. Ni
tekim, tabelâların değiştirilmesi keyfiyeti Gü
mülcine Başkonsolosluğumuzca yakından ta-
kibedilmiş ve bakanlığımız bu başkonsoloslu
ğumuzdan alınan bilgiler üzerine derhal gerek
li teşebbüslerde bulunmuştur. 

I Yunanistan'da cari usule göre Türk azınlık 
ilkokulları 3 kişiden müteşekkil olan «Okul 
encümenleri» tarafından idare edilir. Okul ta
belâsının şu veya bu şekilde olması yine, okul 
encümenlerinin yetkisindedir. Bu sebeple, Yunan 
makamları okul tabelâlarının değiştirilmesi hu
susunda «Okul encümenleri» ne talimat vermek
tedirler. Bu yoldaki talimata uymıyan encü
men üyeleri Yunan makamlarının tazyikine 
mâruz kalmaktadırlar. Bu bakımdan, soru
nuzun 3 ncü maddesindeki başkonsolosluğu
muzun tutumuna ait ifadenizin istinadettiği 
rivayetin, olsa olsa, okul tabelâsının değişti
rilmesi için Yunan makamlarından emir alan 
okul encümeni üyesi soydaşlarımızın, ne şekil-
do hareket etmeleri gerektiği hususunda baş
konsolosluğa danışmaları halinde kendilerine 
tabelâları değiştirmek yetkisinin tamamiyle 
encümenlere ait bulunduğu yolunda cevap ve
rilmiş olmasından ileri gelebileceğini düşün
mekteyim. Batı - Trakyalı soydaşlarımızın 
hukuku ile çok yakından ilgilenmekte olan 
Gümülcine Başkonsolosluğumuzun bu tutumu 
dolayısiyle, azınlık politikasını yürütmekte za
man zaman güçlük çeken Yunan Hükümetinin, 
Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle şikâyet yolu te
şebbüslerde bulunmuş olduğunu sırf başkonso
losluğumuzun ilgisizliğinin bahis konusu ola-
mıyacağmı belirtmek üzere bu vesileyle zikret
mek isterim. 

4. Akın gazetesinin başlığındaki «Türk» 
kelimesinin Yunan sansür idaresince çıkarıldı
ğı doğrudur. Gümülcine Lisesine Müslüman 
Lisesi denmesi de Yunan Hükümetinin soydaş
larımıza karşı aldığı ve üçüncü maddede arz 
ettiğim tedbirler cümlesindendir. Yunan Hü-

I kümetinin aldığı bu ve buna benzer tedbirler
den güdülen gayenin Türkleri tedirgin ederek 
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göç etmelerini sağlamak ve Türklük şuurları
nı yok etmek olduğu da bir gerçek dr. 

5. Yunan Hükümetinin Türk okullarının 
tamirine ve yeni okulların açılmasına çıkar
dığı çeşitli engeller tarafımızdan yalandan iz
lenen ve teşebbüs konusu yapılan meseleler ara
sındadır. Yunanlıların çok az sayıda bulun
dukları yerlerde de kilise yapılmakta olduğu 
bir hakikattir. 

6. Yukardaki izahlarımdan da müşahede 
buyurulacağı üzere Yunan Hükümeti, ahdî ve
cibelerine aykırı olarak Batı - Trakyalı soy
daşlarımızın Lozan Andlaşmasiyle tesbit ve ga
ranti edilmiş bulunan haklarını bütün Yunan 
vatandaşları için kanuni hakları bir tarafn iten 
mevcut, ihtilâl rejiminden özelliklerini istismar 
ederek kısıtlamak ve soydaşlarımızı istediği 
istikamete sevk etmek için baskı tedbirlerine 
başvurmuş bulunmaktadır. 

Yunanlıların bütün bu davranışlarından 
zamanında haberdar olunmuş ve bu konuda 
Hükümetimizce gerek Ankara'da, gerek Ati
na'da devamlı ve çok sayıda diplomatik te
şebbüsler yapılmıştır. Keşan ve Dedeağaç gö
rüşmelerinde de bu konudaki görüşümüzün en 
yüksek seviyede ifadesi imkânı hâ^ıl olmuş 
ve Yunan Hükümetine bu vesile ile de gerekli 
ikazda bulunulmuştur. 

* » « • • -

Ancak, tevali eden bu teşebbüslerimize rağ
men, bâzı şiddet tezahürlerine son verilmiş 
olmakla beraber, baskı tedbirlerinin maalesef 
devam etmekte olduğu müşahede edilmektedir. 

Yunan Hükümetinin bu olumsuz tutumun
da ısrar etmesi karşısında, Lozan Ar> di akma
sının bize tanıdığı mütekabiliyet hakkına isti
naden, gerekli tedbirler üzerinde ciddiyetle 
durulmakta olduğunu bilhassa belirterek saygı
larımı sunarım. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağıayangil 

14. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir numune, fidanlığı 
kurulmasının düşünülüp düşünülmıdiğine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdasın yazılı 
cevabı (7/545) 

. 6 . 7 . 1963 
MIH:t Meclisi Başkan hğm a 

A c ı d a k i sorumun Tanrı Bakarı tarafır 
ıh.n sözlü olarak cevaplandırılsıasma delâletk-
rini saygı ile arz ve rica ederim, 

Atıf Şohoğlu 
Denizli Milletvekili 

1. Denizli'nin zirai pilot bölge olması hase
biyle ona muvazi entansif bir tarım çalış na:-ı 
gerektiği halde, il hudutları içinde bir numune 
fidanlığı yoktur. Bu hıısus navara alınarak : 

a) Arazi g,nişi iği, 
b) Sulama ink^nlan, 
c) Muhtelif tahlillerle fidanlığa elverişli 

olduğu tosbit edilen Çivril ilçesinde bir nümv-
ne fidanlığı kurulması bakanlıkça düşünülmek
te midir? 

2. Bu husus, yeni 5 Yıllık Plânda yer ah^n 
"iıdır? 

3. Almışsa, bunun tesisi hangi yıl progra
mına girecektir? 

4. Denizli bölgesi için Çivril'de bir fidanl • 
ğm tesisini zaruri veya faydalı görüyor muso
nuz? 

5. Bakanlıkça bu hnsusta her hangi bir 
etüt veya çalışma var mıdır 

T, C. 
Tarım Bakarbğı 7 .12 .19G7 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Mücaviri 

Sayı : 1083 
Komi : Denizli Milletvekili Atıf 
Şohoğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına-

tlgi : 11 , 7 . 1067 gün Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/515-2100/12330 sayılı 
yazı : 

Denizli Mlletvckili Atıf Şaho^lrı'nun De
nizli ilinin Çivril ilçesinde bir fidonlıE: tesisine 
dair yazılı soru önergesi tetkik edildi. 

Konuya ait cevaplarımız aşağıdadır : 
Denizli vilâyetinin, -kontrollü zirai kredi böl

gesi olman göz önünde bul-md ır'ıılarak meyv.ı 
fidanı ihtiyacı önplânda mütalâa edilmekte olup 
1965 - 1963 - 1067 fidan dikin mevsimi için bu 
ilimize 57 050 adedi bedelli, 20 230 adedi de be. 
ö.Qtei7. olarak cem'an 86 330 p«?h gtan.lart mey 
va fidanı tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
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Bölgede Eğridir, Ödemiş, Erbeyli ve Afyon'
da birer fidanlığımız mevcudolduğundan bu yıl 
olduğu gibi gelecek yıllarda da. Denizli'nin fi
dan ihtiyacının bu müesseselerimizden ve lüzu
munda diğer fidanlıklarımızdan karşılanması 
mümkün görülmektedir. 

Ancak Denizli ilinin uygun görülecek bir ye
rinde müstakil bir fidanlığın 1968 yılında tesis 
edilecek şekilde etütleri yapılmaktadır. Ayrıca 
Denizli ilinde, 1968 yılı inşaatına başlanılacak 
Teknik Tarım Meslek Okulu faaliyete geçtiği 
zaman bu yeni okul bünyesinde muhitin fidan 
ihtiyacının üretimine geçilecektir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

15. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen kat dal) ilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bıdunduğuna dair sorum ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri ÇağlayangiVin yazılı cevabı (7/563) 

26 . 4 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
sağlanmasına müsaadelerini saygılarımla rica 
ederim. 

Ordu Milletvekili 
Feridun Cemal Erkin 

1. 12 Eylül 1063 tarihinde Hükümetimizle 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Avrupa'
da imzalar.an ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürür
lüğe giren Ortaklık Andlaşmasmm, memleketi
mizin topluluğa tam i\yo hüviyeti ile katılması
nı tedricen sağlamak üzere derpiş ettiği üç dev
reden birincisinin, yani hazırlık devresinin, bir 
buçuk yılını bitirmiş olduğu malûmdur. Üçbu-
çuk yıl sonra memleketimizin ikinci devreye ge
çebilmesi için gereken ekonomik güce erişip 
erişmediği, ortaklık konseyi ile aramızda yapı
lacak bir karşılaşmada inceleme konusu olacak
tır. Bu karşılaşmadan başarı ile çıkarak geçiş 
dönemine intikal edebilmekliğimiz için yapılma
sı gereken kesif çalışmalar ve hazırlıklar halen 
hangi safhadadır? 

2. Ortak Pazar ismini taşıyan büyük teşeb
büsün milletimize tam mânasiyle mal edilmesi 
için, gerek bu teşkilât, gerek teşkilâta tam üye-
olarak iltihakımız sonucunda memleketimize 
sağlanacak faydalar hakkında yayınlara baş
lanmış mıdır ve bu alanda neler yapılmıştır? 

3. Değerli arkadaşım Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş'm 17 Ocak 1986 tarihinde Sayın 
Dışişleri Bakanımız tarafından cevaplandırılan 
sözlü sorusundan sonra kürsüde tamamlayıcı 
mütalâalarını ifade ettiği esnada temas eylediği 
kıymetli telkinler ele alınarak harekete geçilmiş 
midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

İBEİ : 760, 550 - 2/67 -143 
Konu : Sayın Feridun Cemal 
Erkinin yazılı sorusu 

11 . 12 . 1967 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Sekreterliğine 

ilgi : 1 . 12 . 1967 tarih ve 7/563, 1901/9631 
sayılı yazıları.. 

Ordu Milletvekili Sayın Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık Anlaş
ması muvaceh3sinde topluluğa tam üye hüvi
yeti ile tedricen katılabilmemiz için yapılması 
gereken kesif çalısına ve hazırlıkların halen ne 
safhada bulunduğuna dair yazılı sorulariyle 
ilgili olarak hazırlanmış bulunan cevap iki nüs
ha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
ihsan Sabri Çağiayangil 

Dışişleri Bakanı 

Ordu Milletvekili Sayın Feridun Cemal Er
kin tarafından Dışişleri Bakanına sorulan söz
lü sorunun cevabı ile ilgili olarak hazırlanan 
not : 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaş
ması çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna ilk intibakımız ortaklığımızın ikinci döne
mi olan geçiş dönemi ile bağlıyacaktır. Halen 
içinde bulunduğumuz hazırlık dönemi, yüksek 
mllûmları olduğu üzere, Türkiye 'yi, topluluk 
üyesi devletlerin de yardımiyle ekonomisini di-
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ger dönemlerdeki vecibeleri üzerine alabilecek 
bir güce eriştirmek gayesini gitmekte .lir. Pren
sip itibariyle, anlatmanın yürürlüğe girmesin
den sonra boş yıl süren bu hazırlık döneminin 
son yık içinde, yani anlatmanın yürürlüğe giri
şinin 4 ncü yıh bitiminde, Ortaklık Konseyi, 
Türkiye'nin ekonomik durumunu göz önünde 
bulundurarak, bir gümrük birliği plân ve prog
ramını tesbite çalışacaktır. Memleketimiz ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki güm
rük birliğinin plân vo programını ihtiva ede
cek olan belge yani katma protokol yürürlüğe 
girdiği anda hazırkk dönemi kapanmış ve ge
çiş dönemine girilmiş olacaktır. 

Katma protokol, geniş anlamiyle, Ortak Pa
zar'a intibak programımızı, başka bir deyimle; 
geçiş döneminin esas muhtevasını teşkil ede
cektir. Bu durum muvacehesinde, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile olan ortaklığımızın yarat
tığı imkânlardan faydalanarak, ekonomik kal
kınmamızı gerçekleştirme yolunda bugün yapa
cağımız çalışmaların en önemlilerinden liri, hiç 
şüphe yok ki, Ortak Pazar'a hangi şarfar altında, 
sarsıntısız ve uygun şekilde intibak edeceğimizi?., 
yani, katma protokolde memleketimiz menfaat
leri bakımından hangi esasların yer almacı ge
rektiğinin tesbitidir. 

Geçiş dönemine bir an önce ve ekonomimi;; 
bakımından en sarsıntısız şekilde intikal edil
mesini sağlamak amaciyle memleketimizde ge
rekli hazırlık çalışmalarına şimdiden başlan
mış bulunulmaktadır. 

Bu çalışmalar, ekonomik entegrasyonun çe
şitli veçhelerini teşkil eılen, gümrük birliği, ta
rımla ilgili özel anlaşmalar ve ekonomik peli 
tikalann yalanlaştırılması konularında, mev
cut imkânların, Ortak Pazar gartlariyle karşı
laştırılma, alınması gerekli görülen tedbirlerin 
belirtilmesi ve uygulamaya geçilmesi gibi un
surları ihtiva eden bir programa dayanmada
dır. 

Türk ve topluluk ekonomilerinin özellikle 
sanayi sektöründe farklılık arz ettiği ve gea's 
döneminin başlamasiyle birlikte tatbik mevîdi-
ne konulacak ilk hususim gümrük birliği ib 
ilgili ©sanlar olacağı nazara aknarak, söz ko
nusu hazırlık çalışmalarında memleketimizdeki 
sanayiin rekabet derecesini ölçmek üzere srna-
yi sektörleri arasında yapılması gerekli görülen 
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memleketimiz ve altılar aramdaki maliyet mu
kayeselerine öncelik tanınmıştır. 

Kamu sektöründe, Sanayi Bakankğının de
netimi akında anılan Bakanlığa bağlı Iruraluş-
lar, özel sektörde ise odalar birliği ve iktisadi 
kalkınma tesisi tarafından gerçekleştirilen ma
liyet mukayese kriyle ilgili bu çalışmaların ilk 
safhasını, memleketimiz sanayiinin ünce sta
tik, sonra dinamik durumunun tesbiti teşkil et
mektedir. Çalışmaların bu ilk safhasında Sana
yi Bakanlığı kendisine bağlı kuruluşların mali
yetlerinin bugünkü durumunu tosiit etmiş bu
lunmalıdadır. 

ÖZ3İ sektörün çakşmalan ise süratle ilerlc-
molıtedir. Bu şekilde, sanayimizde b^gün cari 
olan maliyetler hesaplanıp bu maliyetleri mey
dana getiren faktörler ayn ayrı incelendikten 
sonra elde edilen sonuçlar, Ortak Pazar ülkeleri 
.sanayilerinin maliyetleri ile karşılaştırlacaîrtır 
id, bu da çalışmaların ikinci saikasını teşkil et
mektedir. 

Bu çalışmalar "an elde cdiboek sonullar Av-
rapa Ekonomik Toplaluğu ile memleketimin 
arasında tedricen kurulacak gümrük birliği 
plj.n ve programmm hazırlanmasında hangi sa
nayi seferlerimizin lüsa, hangilerinin daba 
r.r.'in vâdede himaye edilmesi gerektiğine n k 
tutacaktır. Bu mukayesenin *.ağTyacağ7. banka 
bir fayda da, mukayesek) gür: ilecek farklılıkla
rın nedenleri araştunla-^losek \e her sektörde 
topluluk iiyasi memleke'lerle tam bir rekabetin 
gerçekleştirilmesi için ek.nma.si gereken tedbir
lerle ilgili çalışmalara geçilecektir. 

Maliyet analizleri ile ilgili bu kesif çadışma-
larm yanı sıra gümrük Hr^ iğinin diğer unsur
ları üzerinde de Bakar kkla..r arasındaki vazife 
taksimi çerçevelinde hassasiyetle durulmakta
dır. 

Bütün bu çalışmaların koordinasyonu ilgili 
Bakanlıklar arasında kurala, n teknik seviyede
ki I ir komitenin muntaraman yaptığı toplantı
larla sağlanmaktadır. Diğer taraftan, bu ko
mitenin bir cakama grupu da özel sektörün bu 
konudaki haaırlıkkryla ikili koordinasyonu 
sağlamakla görevlendirilmiştir. 

Katma protokol hazırhklamnn gittikçe ke-
s'.fbtmesi muvacehesin "e Ortak Paz:ar işlerimi 
bilfiil ve en müessir bir şekilde yürütmek üze-
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re mevcut toşkil-itlannıamn yeniden gözden ge
çirilmesi lüzumu hissedil:-iş ve yeni bir teşki
lâtlanma için gerekli çalınmalara bağlanmıştır. 

Bu arada, Katma Protokolün hazırlık çalış
maları konusunda topluluk mercileriyle şimdi
den isticara ve işbirl'ği etmenin lüzumlu ve za
ruri olduğu düşünülmüş ve 10 Mayısta Sıvın 
Başbakanımızın Eadıarkğmda akdedilen Or
taklık Koniyi toplantısında bu çalışmaların 
teknik seviyede ilk önco istişare, sonra da ir ir 
İlgi yoliyle başlanılması Hükümetimiz tarafın
dan teklif edilmiştir. Bu tekli fimh Topluluk 
Belegasyonu-ıca vjern gbridmüştür. 

23 - 24 Ilayın tarihinde Lüknenburg'da ak
dedilen Türkiye - AET Karma Parlamento Ko
misyonu da bu kokudaki cdınmalann Topluluk 
mercileri ilo şimdiden is1 irliği halinde yürütül
mesinin fay 1rl",n ün-rinde durarak, Hükümeti
mizin toldi'rü desteklemişim. 

BTetiee itmariylo, 0 FJdm 1007 tarihinde An
kara'da akdedlkn Or'akbk Ecmcymde kabul 
edilmiş olan bir tavs'ye kararı ilo Topluluk Ko
misyonunun "11 konuda Türk yetkili moroi vo 
tomsilcileriylc sı'u ve trhditsiz bir rbirli/îâ 
çerçevesinde müşterek çalınmalara katılma"*. 
sağlanmış bulunmak'.adır. 

Meselenin onanı sur! ur: OrtaMd-ı /ulanma
mıza ek Geçici Protokolün 1 nci maddeni, anı 
lan Anlaşmanm yüriirlüğs girmenin".'en 4 yi! 
s^nra, yani 1 Ardık lr,88 tarihinden i'i!ıarem 
Ortaklık Konocymin Tür! dye 11in ekonomik du
rumunu g"z ön'>3iıde ^ ulan burarak, geriş döne
mine ait hükümleri, banka bir deyimle Katma 
Protokolü tesblt edip o:1 cm iveceğini ?nceliyr>oe-
üini c\ng"rmokv.0 İr, C-eaiş dllnemirin rezili 
ve mual'k meseleleri a\'z enimde bulunduru
lursa, gerekli »imamlıklara ancak 4 noü yılın 
bitiminde başlanmanı halinde, Katma Protoko
lün zamanında hasırlanamıyacağmı söylemek 
yersiz olmaz, />ynca, Katma Protokolün hü
kümetler arasında fpsbit edildikten sonra tat
bike konulması irin Akı d Tarafların hor birin
de uygulanan Anayaaa usullerinin tamamlan
ması gerektiğimi do düşünmek İbzımdır. Bu 'm 
yıllık sürenin, Katma Protokolün millî parla 
montolarea onaylanması ioiıı geçecek zamana 
dahi yotm'iy,oco"i a^ik^rdır, 

Bu durum kadınında, Hükümetimizin tok-
lifi ile 4 ncü tatbik yılı sonundan itibaren baş-
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lanması ilrtiza eden müzakerelerin şimdiden 
temas ve işbirliği yolu ile hazırlanıp kolaylaş
tırılması yoluna gidilmiştir. Bu temas ve işbir
liği, yurt içinde Katma Protokol ile ilgili ha
zırlıklarımıza da yen verecek nitelikte olacak
tır. 

Bütün bıı çalışmalardaki esas gaye, güm
rük İmliğinin tedricen tesisi için uygulana
cak rejim sayesinde mevcut ve kurulacak Türk 
sanayiinin Ortak Pazar Sanayii ile rekabet ede
bileceği bir ortamın yaratılmasını vo dış reka
betin mevcudiyetinim hissedildiği bir konjonk
tür içinde sanayileşmemizin hızlanmasını sağla
maktır. 

Avrupa Ekonomi!: Topluluğunun ve bu Teş
kilatla kurulmuş bulunan ortaklık bağımızın 
Tür;:: Kamu Oyuna tanıtılması konusuna ge
lince, bu alanda da cenin bir faaliyete baş
lanmış bulunulduğunu ifade etmek gerekir. 

Bu tanıtma çalışmaları, evvelemirde konuyla 
en yakından ilgili bulunan sanayi ve ticaret 
çevrelerini hedef tutmaktadır. 

Ortak Pazarı ve memleketimizin bu Teşki
latla olan ilişkJle ini incelemek üzere istanbul 
Sanayi ve Ticaret Odalarının birlikte kurduk
ları iktisadi Kalkınma Tesisi, özel sektöre yö
nelen tanıtma faaliyetlerinin merkezi haline 
gelmiştir. Ortak Pazar yetkilileriyle yapılan 
tomaslar olumlu 301111 çTara ulaşmış ve Ortak 
Pazar Teşkilâtının bu tesisi Ortak Pazara ait 
her türlü yaymla teçhiz etmesi ve bu suretle 
onan bünyesinde bir Dokümantasyon Merkezi 
kurulman', kararlaştırdmıştm. Bu Dokümantas
yon Servisinin müşterek gayretlerle geniş bir 
kütüphane haline getirilerek gerek araştırma
cıların, gerek ilgililerin istifadesine sunulması 
şayanı arzudur. 

İktisadi Kalkınma Tenisi, Ortak Pazarla il
gili haberlerin yer aldığı bir enformasyon bül
tenini muntazaman yayınlamakta, ayrıca ge
rek bu kuruluşun amaçları ve işleyişi, gerekse 
ortakbk bağımızdan beklenen faydalar hakkın
da basitleştirilmiş bilgi veren el kitapları ile 
Katma Protokolün hazırlanmasında yararla
nılabilecek gayet krymctli etütler yayınlan-. 
ma!: suretiyle tanıtma faaliyetlerini gerçek
leştirmektedir, Tesisin bu alandaki gayretlerim 
şükranla karşılamak ioabeder. 
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Kamu oyununun bütününe hitabeden tanıt
ma faaliyetten ise, ortaklık organlarının Tür
kiye'de toplanmasının ve topluluk ileri gelen
lerinin memleketimizi davetli olarak ziyaret 
etmelerinin yarattığı ilgiden faydalanılarak ya
pılmaktadır. Memleketimizin ve meselelerin 
topluluk mensuplarına daha yalandan tanıtıl
masına imkân hasırlamak halamından ortaklık 
organları toplantılarının mümkün olduğu nis-
bette memleketimizde akdi çok faydalı olmak
tadır. Ortaklık Komitesi biri 3 Ekim 1966 ve 
diğeri 5 Ekim 1967 tarihlerinde olmak üzere, 
İstanbul'da iki toplantı akdetmiştir. Ortaklık 
Konseyi ise, Bakanlar seviyesindeki 5 nci top
lantısını 9 Ekim 1967 tarihinde ilk defa ve is
tisnai olarak bir ortak üye Devletin ülkesinde, 
Ankara'da akdetmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile Avrupa Parlâmentosu arasında or
taklık bağı çevçevesinde işbirliğini yürütmekle 
görevli Karma Parlâmento Komisyonu 2 nci 
toplantısını 5 - 10 Ocak 1967 tarihinde Ankara'
da, 4 ncü toplantısını ise, 9 -13 Eylül 1967 tari
hinde İzmir'de akdetmiştir. Karma Parlâmen
to Komisyonunun bu toplantıları münasebe
tiyle özel sektör temsilcileriyle (Briefinpf) 1er 
tertiplenmiş ve bu suretle topluluk yetkilileri
nin memleketimiz meseleleri hakkında bilgi 
edinmeleri sağlanmıştır. Ayrıca anılan Komis
yonun izmir'de akdettiği 4 ncü toplantısı mü
nasebetiyle tertiplenen bir Eriefing'de Devlet 
Plânlama Teşkilâtı uzmanları Birinci Beş Yıllık 
Plân tatbikatı ve ikinci Beş Yıllık Plânın he
def ve stratejileri konularında Komisyon üyele
rine ve topluluk yetkililerine etraflı bilgi ver
mişlerdir. 

Netice itibariyle, Ortaklık organlarının 
memleketimizde akdettiği toplantılar bir ta
raftan memleketimizin ilgili çevrelerinin or
taklığımız konularında aydınlanmalarına ve
sile teşkil etmekte, diğer taraftan da topluluk 
eytkililerinin sanayi ve ticari çevrelerimizle 
tanışmak ve hızlı bir iktisadi kalkınma yolun
daki gayretlerimizi mahallinde görme imkânı
nı sağlamaktadır. 

maddesi, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fın
dık ihracatımız dışında topluluğa ihracının teş
vik edilmesi gereken maddelerimize değinmiş
ler ve genel olarak memleketimizin topluluğa 
yönelen ihracatının artırılması ve çeşitlendiril
mesi üzerinde durmuşlardı. 

Ortaklık anlaşmamıza ek geçici protokol bu 
konuda memleketimize imkânlar tanımaktadır. 
Nitekim, anılan protooklün 6 nci maddesi, an
laşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ncü 
yılın bitiminde, ortaklık konseyinin, yukarıda 
sözü" edilen 4 temel ihrao maddemizin yanı 
sıra başka ürünlerimizin de topluluk pazarla
rında sürümünü teşvike elveriri kararlar ala
bileceğini öngörmektedir. 

Bu imkândan en geniş şekilde istifade etmek 
üzere, ekonomimizin gerek bugünkü durumu 
gerek önümüzdeki yıllar içinde göstereceği ge
lişmeler göz önüne alınarak, 6 nci madde çer
çevesinde hangi tarımsal ve sınai ürünlerimize 
sürüm kolaylığı talebedileceği hususu, Bakan
lığımızın yönetimi altındaki bakanlıklararası 
komitenin muhtelif toplantılarında ve özel sek
tör temsilcileri ile yapılan koordinasyon çalış
malarında bütün ayrıntıları ile incedlenmiş-
tir. 

Esasen, indirimli tarife kontenjan]arından 
istifade etmekte olan 4 ihraç maddemiz, toplu
luğa yönelmiş olan ihracatımızın takriben 
% 40 mı kapsamaktadır. Topluluğa yönelen 
ihracatımızın diğer bir % 40 lık kısmında yer 
alan pamuk ve madenler gibi maddeler, toplu
luk dış tarifesi gereğinco tam bir muafiyetten 
faydalanmaktadır. 

Bu durumda, yapılan çalışmalar bakiye ka
lan % 20 lik kısma ait ihraç maddelerimiz üze
rine temerküz etmiştir. 390 küsur madde üze
rinde yapılan çalışmalar .son anda, zeytinya
ğı, şeker, taze balıklar, taze üzüm, şarap, teks
til mamulleri, halılar ve narenciye gibi ihraç 
potansiyeli olan tarımsal ve sınai maddeleri
miz için sürüm kolaylıkları tanınması konusun
da geçen Mayıs ayında topluluk mercilerine 
müracaatta bulunulmuştur. 

Bu konuda yapılan yoğun çalışmalar ve 
muhtelif toplantılar neticesinde toplulukça yeni 
sürüm kolaylıkları ile ilgili o! arak ortaklık 
konseyinin 1 Aralık 1967 tarihli toplantısında 
kesin karara varılmıştır. 

Malûmları olduğu üzere, Yüksek Meclisin 
**17 . 1 . 1968 tarihli oturumunda Burdur Mil

letvekili Sayın Fethi Çelikbaş bir konuşma ya
parak ortaklık anlaşmamıza ek geçici protokol- ! 

de yer alan memleketimizin belli başlı 4 ihraç 
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Buna göre, su ürünleri sofralık taze üzüm
ler, turunçgiller, kalite şarapları, tekstil ma
mulleri ve h -lılarda memleketimize sürüm ko
laylıkları tmmırrr, bulunmaktadır. Zeytinyağın
da da müsıdıe reler devam edilmektedir; şekerde 
be topluluğun iç skinde bulun buğu güç durum 
dolayi3;yle, bu husustaki talebimizin isafı müm
kün görülememiştir. 

İhracatımızın çeşitlendirilmesi ve artırılma
lında büyük bir rol oynıyacağma inandığımız 
ve 1 Aralık 1007 tarihin len itibaren yürürlü
ğe giren sürüm kolaylıkları ile ilgili olarak Ba
kanlığımızca hasırlanmış bulanan not ile söz 
konusu kolaylıkları gösteren tablonun birer ör-
îi'îği ilişikte sunulmuştur. 

Ortak anlatmamıza ek geçici protokolün 
G ncı maddeci çerçevelinde sağlanan yeni sü
rüm kolaylıkları hakkında not : 

Türkiye ilo Avrupa Ekonomik Topluluğu 
•j.rasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaıına-
~.mm öngördüğü hzırlık döneminde Türkiye'nin 
f;konomi:3İni güçlendirmedi için çağlanan imkân
lardan bajhca ;ı Türk ihrç ürünlerine Topluluk 
•;>azarında üçüncü ülkelere nazaran sürüm ko-
Uykkları cağlar :aktır. Nitekim, badıca ihraç 
ürünlerimizden dördü (Tütün, kuru üzüm, ku
ru incir ve fındık) t u çe^it imkândan yarar -
'l anmaktadır. Hasırlık dönemi uygulama usul
lerini tesbit eden anla^r aya ek geçişi Protoko
lün 6 ncı madden, anlnır ann yürürlüğe girme
linden itibaren üçüncü ydm bitiminde (1 Ara-
jil; 1067) Orta-dik Konseyinin söz konusu 
n ihraç ürünümüzden ba^-a diğer ürünlerimizin 
topluluk pazarında sürümünü teşvdıe el veri di 
tedbirleri kararlaştırabilecoğiri öngörmektedir. 

İhracatımızı çeşitlendirmek üzere, ihraç po
tansiyeline sahip ürünlerimize sürüm kolaybğı 
tanınman yolundaki taleplerimiz 2 Mayıs 1067 
tarihinde akdedilen Ortaklık Komitesi toplantı
sında Avrupa Ekonomik Topluluğa mercilerine 
resmen duyurulmuştur. Talebimizi mütealap 
ortaklık organlarında bu konuda yapdan yoğun 
çalışmalar sonunda., 1 Aralık 1967 tarihinde 
akded-lsn büyükoloilor seviyesindeki toplantı
sında, Ortaklık Konıeyi, yeni sürüm koUybk-
îan ile ilgili olarak bir karar almıştır. Bu ka- : 

rar uyarınca su ürünleri, taze üzümler, kalite 
şraplan, narenciye, tekstil mamulleri ve halılar 
için tanınan sürüm kolaylıklarının esasları aşa
ğıda kyıtlıdır : 

1. Su ürünleri : 

a) es 03.01 B I a ve ex 03.01 B I c pozis
yonlarına giren taz3 uskumru ve diğer taze 
balıklar için topluluk üyesi her devlet, aşağı
daki kontenjanlar dâhilinde, Türkiye'den ya
pacakları ithalât için, ithalâtın yapıldığı tarih-
t3 yürürlükte bulunan Ortak Gümrük Tarife
sindeki verginin yarısı nisbetinde bir Gümrük 
Resmi uygulıyacaktır: (Kcnnedy müzakereleri 
netiselerinirı tedrici uygulaması göz önünde tu
tulacaktır.) 

i) ex 03.01 B I a - taze uskumru 
ton 

Belçika - Lüksemburg E. B. 
Federal Almanya 
Fransa 
italya 
Holânda 

20 
110 
100 
50 
20 

Toplam 300 

ii) ex 03,01 B I c - Ançuez hariç diğer taze 
balıklar (Türk Gümrük Tarifesinde bu 
pozisyonda gösterilen «orkinos» hariç) 

ton 

Belçika - Lüksemburg E. B. 
Federal Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 

60 
490 
50 

370 
30 

Toplam 900 

b) e^ 03.01 B I b pozisyonuna giren ton ba
lığı. ve 03.03 pozisyonuna giren kabuklu hay
vanlar ve yumuşakçalarda, aşağıda gösterilen 
kontenjanlar dâhilinde, Türkiye'den yapacak
ları ithalâta üye devletler, birbirlerinden yap
tıkları ithalâta uyguladıkları Gümrük Vergisi
ni tatbik edeceklerdir;. 
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i) 

iv) 

03.01 B I b - taze ton balığı («orkinos» 
dâhil) 

Ton 

Belçika - Lüksemburg E. B. 
Federal Almanya 
Fransa 
îtalya 
Holânda 

75 
250 
25 

1 150 
150 

Toplam 1 650 

ii) 03,03 A I a ve b - İstakoz ve kıskacsız İsta
koz 

Ton 

Belçika - Lifeemburg E. B. 
Federal Almanya 
Fransa 
îtalya 
Holânda 

135 
150 
325 
50 
90 

Toplam 750 

iii) 03.03 A II - yengeç, karides, kerevit 
Ton 

Belçika - Lüksemburg E. B. 
Federal Almanya 
Fransa 
îtalya 
Holânda 

Toplam 

ex 03.03 B III b - mürekkep balığı, 
pot, kalamar 

95 
140 
500 
50 
65 

850 

ahta-

Ton 

Fransa 50 

Balıklar ve yumuşakçalar için yukarda zik
redilen kontenjanlar her sene 1 Ocak - 31 Ara
lık tarihleri arasında muteberdir. Bununla be
raber, kontenjanlar ilk olarak 1 Aralık 1937 -
31 Aralık 1983 dönemini kapsr/acak şekilde 13 
aylık bir devre için muteber olacaktır. Bu dev
rede kontenjan miktarları yukarda zikredilen 
yıllık kontenjonların 1/12 nisbetinde artırılması 
ile meydana gelecektir. 

Su ürünlerine uygulanacak bu rejim, toplu
luk balıkçılık ortak politikasını tesbit edinceye 
kadar tatbik edilecektir. 

2. Taze üzümler : 
Ex 08.01- A I pozisyonuna giren Türkiye 

menşeli ve Türkiye'den galen sofralık taze 
üzümlerin topluluğa ithalâtında, 13 Haziran -
17 Temmuz dönemine irkicar etmek şartiyle, it
halât tarihinde yürürlükte bulunan ortak güm
rük tarifesindeki verginin yansına eşit bir Güm
rük Resmi tatbik edilecektir. Söz konusu ortak 
Gümrük Resminin tatbikinde Konncdy müza
kerelerinin neticelerinin tedrici tatbikatı da göz 
önünde tutulacaktır. 

3. Şarap : 
Topluluğa üye devletler 1 Aralık 1937 den 

itibaren, aşağıdaki tabloda gösterilen konten
janlar dâhilinde, Tlülkiye menseli ve Türkiye'
den doğrudan doğruya ithal edilen kalite şarap
larına Ortak Gümrük Tarifesindeki verginin 
yarısına eğit Gümrük Vergisi uygulıyaeak-
lardır : 

Belçika - Lüksemburg E. B. 1 000 Hl. 
Federal Almanya 3 009 Hl. 
Fransa 500 HL 
îtalya 500 Hl. 
Holânda 1 000 Hl. 

Toplam 6 000 Hl. 

Bu kontenjanların kullanılmadı kalite kont
rollerinin yapılması şartına bağlı bulunmakta
dır. Söz konusu kontenjanlar her sene 1 Ocak -
31 Aralık devresi için açılacaktır. B.munla be
raber, ilk olarak açılacak kontenjanlar 1 Aralık 
1937 - 31 Aralık 1903 dönemi için muteber ola
cak ve bu dönemde yıllık kontenjan miktarı 
1/12 nisbetinde artırılacaktır. Kalite şarapları
mıza uygulanacak bu rejim topluluğun bağcılık 
vo şarapçılık ortak politikasının esasları tesbit 
edilinceye kadar tatbik edilecektir. 

4. Narenciye : 
a) Topluluk Türkiye'den vâki tase porta

kal, mandalina, klsmantin ve limon ithalâtına, 
ithal tarihinde mer'i OGT haddine nazaran 
% 20 indirimli bir Gümrüjk Vergisi ııygulıya-
caktır. 

b) Türkiye'nin bu tâvizlerden faydalana
bilmesi için Türk narenciyelerinin topluluğa gi-
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riş fiyatının (CİF) veya hudutta teslim fiyatı
nın topluluğun 100 Kg. da 1,20 dolarlık bir 
«coussin protecteur» le artırılmış referans fiyat
larına eşit veya bundan yüksek olması şarttır. 
Diğer taraftan, giriş fiyatlarımızın referans fi
yatlarının altında olması halinde 23 sayılı yö
netmeliğin 11 nci maddesine tevfikan Türkiye'
ye fark giderici vergi uygulanması cihetine gi
dilecektir. 

Memleketimize tanınan tâviz, prensip itiba
riyle, lineer bir nitelik taşımaktadır. Bununla 
beraber, kararın ilgili maddesinde, Atina An
laşmasına ekli 18 sayılı protokolün 2 ve 3 nu
maralı paragraflarında öngörülmüş olanın mü
şabih bir koruyucu hükme yer verilmiştir. Bu 
hükme tevfikan Türkiye'nin topluluğa vâki por
takal, mandalina, klemantin ihracatının 10 000 
tonu ve limon ihracatının da 10 000 tonu geç
mesi ve söz konusu ihracatın üye devletlerin 
veya topluluğun geleneksel furnisörlermin 
mümasil ihracatı için gerçek güçlükler yarata
bilecek bir vaziyet alması halinde topluluk, 
üye devletlerden birinin veya komisyonun ta
lebi üzerine gereken tedbirleri alabilir. Bu ko
runma mekanizmasının işletilmesinden önce, yi
ne Atina Anlaşmasına ek 18 nci Protokol hü
kümlerine müşabih olarak, topluluğun Türkiye 
ile istişarede bulunması sağlanmıştır. 

5. Tekstil mamulleri : 
a) Türlkiye menşeli ve mahreçli aşağıdaki 

tabloda kayıtlı ürünlerin topluluğa ithali için, 
söz konusu tabloda gösterilen miktarlar kadar, 
tarife kontenjanı açılmıştır : 

Ton 

55.08 Havlu nevi pamuklu mensucat 

55.09 Diğer pamuklu mensucat 

60.05 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan 
örme giyim eşyası, teferruatı ve 
diğer örme eşya 

62.02 Yatak çarşafı, masa, büro, veya 
mutfak örtüleri; perdeler ve di
ğer ev eşyaları 

75 

105 

30 

30 

Tarife kontenjanlarının 1 Temmuz 1968 den 
itibaren idare şekilleri daha sonra tesbit edile
cektir. 

b) 1 Aralık 1967 den 30 Haziran 1968 e ka
dar olan devrede, yukarda öngörülen tarife 
kontenjanları, üye devletler tarafından, aşağı-
dajki tabloda gösterilen dağılıma göre açılmış
tır : 

Ton 

Havlu nev'i pamuklu mensucat : 
Federal Almanya 
Fransa 
İtalya 

Diğer pamuklu mensucat : 
Federal Almanya 
Fransa 
italya 

16 
11 
15 

24 
24 
15 

55.08 

55.09 

60.05 Elâstiki veya kauçuklu olmıyan 
örme giyim eşyası, teferruatı ve 
diğer örme eşya : 
Federal Almanya 6 
Fransa 6 
İtalya 6 

62.02 Yatak çarşafı, masa, büro veya 
mutfak örtüleri; perdeler ve di
ğer ev eşyaları : 
Federal Almanya 6 
Fransa 6 
İtalya 6 

Bu maddede öngörülen tarife kontenjanları 
dâhilinde ithal edilen ürünlere topluluk üyesi 
her devlette uygulanacak gümrük vergisi, ithal 
tarihinde yürürlükte olan ortak gümrük tarife
sindeki verginin yarısına eşittir. 

6. Halılar : 
Türkiye menşeli ve mahreçli elle yapılmış 

halıların topluluğa ithalâtı,}. Aralık 1967 den 
itibaren, aşağıdaki tabloda yer alan vergilere 
tabidir : (1) 

(1) Üçüncü memleketlere uygulanan gümrük 
tarifesi : 

58.01 A — 
58.01 B — 
58.01 C — 
58.02 A — 
58.02 B — 

% 32 
% 40 
% 24 
% 23 
% 21 

519 — 



M. Meclisi B : 16 13 . 12 . 1967 O : 1 

ex 58.01 A Elde yapılmış yünden veya ince 
kıldan halılar % 24 (M2 de âzami 4 hesap bi
rimi) 

ex 58.01 B Elde yapılmış ipek halılar % 20 
(M2 de âzami 4 hesap birimi) 

ex 58.01 O Elde yapılmış sair elyaftan ha
lılar % 12 

ex 58.02 A Elde yapılmış diğer halılar % 20 

ex 58.02 A Elde yapılmış kilim nevi doku
malar % 10,5 

Yukarda belirtilen maddelerimiz için tanı
nan bu sürüm kolaylıklan 1 sayılı Protokolün 
(Geçici Protokol) 1 nci maddesinde öngörülen 
katma protokol yürürlüğe girinceye kadar ve 
en geç söz konusu protokolün 1 nci madde 3 ncü 
paragrafında öngörülen tarihe kadar yürürlük
te kalacaktır, 

1 Aralık 1967 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sürüm kolaylıkları 

1. 

i ) 

b) 

e) 

d) 

Madde ismi 

Su ürünleri : 

Taze uskumru (03.01 B I a) 

Diğer taze deniz balıkları 
(03.01 B I c) 

Taze ton balığı (03.01 B I b)' 

İstakoz ve makassız İstakoz 
(03.03 A I a ve B) 

Kontenjan miktarı 

BLEB 
F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 

Topluluk yekûnu 

BLEB 
F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 

Topluluk yekûnu 

BLEB 
F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 

Topluluk yekûnu 

BLEB 
F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 
Topluluk yekûnu 

— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

Ton 

20 
110 
100 
50 
20 

300 

60 
390 
50 

370 
30 

900 

75 
250 
25 

1 150 
150 

650 

135 
150 
325 

50 
90 

750 

Uygulanacak preferansiel rejim 

OGT dem % 50 Minim 

OGT den % 50 M i r i m 

Topluluk içi tarife 

Topluluk içi tarife-
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e) 

*) 

2. 

Madde ismi Kontenjan mi 

Yengeç, karides ve kerevit 
(03.03 A H ) BLEB 

F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holânda 

Topluluk yekûnu 

Mürekkep balığı, kalamar ve 
ahtapot (03.03 B III b) Fransa 

Topluluk yekûnu 

Sofralık taze üzümler : (08.04 A) 

ktarı 

Ton 

— 95 
— 140 
— 500 
— 50 
— 65 

850 

— 50 

50 

Uygulanacak preferansiel rejim 

Topluluk içi tarife 

Topluluk içi tarife 

18 Haziran - 17 Temmuz tarihleri 
arasında yapılacak ithalâtta % 50 
indirim 

3. Turunçgiller : (08.02) 
Memleketimizden ithal edilen tu
runçgillerin topluluk piyasasın
daki fiyatı 100 Kç. da 1,20 do
larlık bir artırımla birlikte prefe-
ransiyel fiyatına eşit veya bun
dan yüksek ise OGT den % 20 
indirim. Topluluğun memleketi
mizden ithal ettiği portakal, man
dalina, kleımantin 10 000 ve limon 
miktarı 10 000 tonu geçtiği tak
dirde toplulukça koruyucu tedbir
lere başvurulabilecektir. 

Hl. 

4. Kalite şaraplar : 

BLEB 
F. Almanya 
Fransa 
İtalya 
Holanda 

Topluluk yekûnu 

— 1 000 
— 3 000 
— 500 
— 500 
— 1 000 

6 000 

OGT den % 50 indiri 
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Madde ismi 

5. Tekstil mamulleri : 
a) Havlu nevi pamuklu mensucat 

(55.08) 

b) Ham bez (55.09) 

e) Elâstiki veya kauçuklu olmı-
yan örme giyim eşyası, tefer
ruatı ve diğer örme eşya 
(60.05) 

d) Yatak çarşafı, masa, büro 
veya mutfak örtüleri, perde
ler ve diğer mefruşat eşya
ları (62.02) 

B : 16 13 . 12 . 1967 

Kontenjan miktarı 

Topluluk yekûnu 75 ton 
1 aralık 1967 - 30 Haziran 
1968 için memleketler itiba
riyle kontenjan dağılımı : 

Ton 

F. A İm•nnya -— 16 
Fransa — 11 
İtalya — 15 

Topluluk yekûnu 105 ton 
1 Aralık 1967 - 30 Haziran 
1968 için memleketler itiba
riyle kontenjan dağılımı : 

Ton 

F. Almanya —• 24 
Fransa — 24 
İtalya — 15 

Topluluk yekûnu 30 ton 

1 Aralık 1967 - 30 Haziran 
1968 için memleketler itiba
riyle kontenjan dağılımı : 

Ton 

F. Almanya — 6 
Fransa — 6 
İtalya ••— 6 

Topluluk yekûnu 30 ton 

1 Aralık 1967 - 30 Haziran 
1968 için memleketler itiba
riyle kontenjan dağılımı : 

Ton 

F. Almanya —• 6 
Fransa —• 6 
İtalya — 6 
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Madde ismi Kontenjan miktarı Uygulanacak preferansiel rejim 

6. Halılar : 
58.01 A Yünden örme halılar 
58.01 B İpek halılar 
58.01 C Diğer elyaftan halılar 
58.02 A Diğer halılar 
58.02 B Kilimler 

Türkiye 
Vergisi 

% 
% 
% 
% 
% 

'ye uygulanacak Gümrük 
*(D 
24 
20 
12 
20 
10,5 

(1) Üçüncü ülkelere uygulanan ortak gümrük tarifesi 
58.01 A Yünden örme hahlar 
58.01 B İpek halılar 
58.01 C Diğer elyaftan halılar 
58.02 A Diğer halılar 
58.02 B Kilimler 

% 32 
7o 40 
% 24 
% 23 
% 21 

16. — Aydın Milel vekili Reşat Özarda'nın, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair yazılı so
rusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil'in yazılı cevabı (7/569) 

2 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ve rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Soru : 
Dışişleri Bakanı Sayın ihsan Sabri Çağla-

yangil, Bakan olduğu günden bu yana kaç 
gününü Türkiye'de, kaç gününü, dış ülkelerde 
geçirmiştir? 

Dışişleri Bakanlığı 
Bakan 9 . 12 . 1967 

A-5/414 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 6 . 1967 tarih ve 7/569 - 4423/26301 

sayılı yazılan. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın yazılı 
sorusunun cevabı ilişikte iki nüsha olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 

Ihstn Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

thsan Sabri Çağlayangil'in Dışişleri Bakanı 
oluşundan bu yana 772 gün geçmiştir. 

Bu müddet zarfında Birleşmiş Milletler, 
NATO, Ortak Pazar, CENTO, RCD gibi bütün 
Dışişleri bakanlarınca iştiraki zaruri olan resmî 
ve devri toplantılara iştirak etmek üzere 
123 gün, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın 
seyahatlerine katılmak üzere 77 gün, resmî da
vet veya ikili temaslarda bulunmak üzere müs-
takillen yaptığı seyahatlere münhasır olmak üze
re de 44 gününü dışarda geçirmiştir. 

— 523 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

16 NCI BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1967 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 

Elbistan olayları hakkmda Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince 'bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Üzarda'mn, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalman ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde; sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesibit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin alarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

6. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
Ü//MC, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

7. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat üzarda'mn, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

9. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zi'oğhı ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin testibi ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkmda uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'm Şuibat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 
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2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu, (6/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
İTl'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

5. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk 'kanunlarına göre, neden (kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktiisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

13. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına da'n* Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

16 .—• Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

20. — Konya Milletvekilli Nazif Kıırucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 



21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

22. — Konya Mületveküi Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan koy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
k&vuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

27. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu ('6/444) 

30. — Erzurum Mületveküi Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi Manikaları 
tarafından yaptırılmaikıta olan ikramiye evleri-

3 — 
I nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu

susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve iskân balkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Taraış'ce sa-
tmalınıması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/452) 

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
llkolkul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusıu (6/4Ö8) 

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalımın, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465) 

34. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Yarlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışına Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

37. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 

38. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ıın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba-

I yırıdırlık Bakanından sözlü sorusu (6/491) 



39. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ım, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair iDevlet Bakamımdan sözlü sorusu (6/496) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversite]erin 
sosyal ilimler tedrjs eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

41. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/614) 

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 1 0 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/5-22) 

47. — Edime Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, 'bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 

48. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

49. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele

rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/5'25) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

51. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

52. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

53. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Gebol'oğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

55. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

57. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

58. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

59. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

G0. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça-



lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

61. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

62. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

64. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

65. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve bidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

67. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

68. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nefbioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

69. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

70. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

71. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

72. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

73. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

74. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

75. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuıoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

76. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

77. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

79. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 



81. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Eize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

84. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

86. — Konya Milletvekili Nazdf Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanıhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

88. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan-
larindan sözlü sorusu. (6/570) 

90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 
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91. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-

m, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

92. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. 06/575) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

94. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

95. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

96. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair MiJleıt Meclisi Basjkanından söz'lü so
rusu. (6/580) 

98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanılk Emniyet Ko
rnişe H'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövü'iüp, hakerete mâruz bırakılmaları sefbebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. ('6/581) 

99. — TraJbzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu. (6/582) 

100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana Şubesin'döki hizımetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışıma Bakanından sözlü sorusu. (6/584) 



102. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

103. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İslkân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli 'ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden (kalkındırılması konusunda bir 
p*lân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kaklar normal bir işletimeye açılımayış sc-
belbine dair Bayındırlık Balkanından sözlü soru
su. (6/589) 

107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşiturul'ması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

109. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve tehdit mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair içişleri ve Adalet bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/592) 

110. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

112. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp (düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

113. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
içel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

118. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

119. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
italya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

120. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 

121. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun izmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

122. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - istanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair içişleri ve Ba
yındırlık' Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 



123. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

126. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

127. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

128. — Nevşehir Milletvekili 'Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

130. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

131. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

133. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sobebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

134. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

136. _ Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621.) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kcmboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
snıın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

142. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy işleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

144. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu-' 
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
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"için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş- I 
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 

; sözlü sorusu. (6/627) 
145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-

er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dahilinde yürütüldüğüne dair Sanayi ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/628) 

146. — Ordu Milletvekilli Ferda Gül'ey'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen1 ihtiyacına1 dair Millî 
Eğitim Bakarımdan sözlü sorusu (6/629) I 

147. — Konya Milletvekili) Yunus Koçak'-
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasından, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri1 

Bakanından sözlü sorusu (6/630) 

148. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatip-
foğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

149. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
mm, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
Bakanlığına sattığı' elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

150. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu' 
nun, Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elek
trik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/633) 

151. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

153. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kö tüy ay la - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

154. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

155. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter- | 

minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

156. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

158. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

159. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

163. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

164. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

165. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

166. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 



167. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

168. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ibâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
tılan 'klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerimin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

169. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/652) 

170. — Samsun Miletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

171. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Erbaa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

172. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

173. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kolay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

174. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale (getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

175. — To'kat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet hakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

176. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Kuzey (İram) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

177. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Ermaa ve Niksar ilçelerinin »bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 

düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

178. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,. 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamımdan sözlü 
sorusu. (6/661) 

179. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'um Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakamımdan sözlü sorusu. (6/662) 

180. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,. 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo
lu güzergâhına dair Bayındırlık Bakanımdan 
sözlü sorusu. (6/663) 

181. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'um Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narmam yoluna dair Bayındırlık Baka
nımdan sözlü sorusu. (6/664) 

182. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Gökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alımıp alımmıyaca-
ğrna dair Bayındırlık Bakamından sözlü soru
su. (6/665) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve-
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri ve Çalışma komisyonları rapor
lar. (2/400) . (S. Sayısı : 311 ve 311 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 12 . 1967] 

X 2. — Devlet Orman İşletmeleriyle, kereste 
fabrikalarının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
muameleleri hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/160, 3/144, 
3/291, 3/415) (S. Sayısı : 446 ve 446 ya 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 5 .12 .1967] 
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V 

ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKtNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 
ve 13 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali De

mirin, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 307 ye 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 12 . 1967] 

X 2. — işçilerin iyonizan radyosyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerara
sı Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/342) 
(S. Sayısı : 310 ve 310 a ek) [Dağıtma tarihi : 
5 . 12 . 1967] 




